
Załącznik do PP Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju  

 

Koszty kwalifikowane wykazane są w „Wytycznych w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych 
ze środków NFOŚiGW” oraz w poniższym katalogu 

 

Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych dla programu priorytetowego Poznanie budowy 
geologicznej na rzecz kraju 

 
1) koszty dostaw i zakupów wyposażenia lub usprzętowienia, 
2) koszty przygotowania terenu i zaplecza budowy oraz jego likwidacji, 
3) roboty budowlano-montażowe (budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów 

technologicznych), 
4) wykonywanie odwiertów badawczych, z wyłączeniem rekonstrukcji dla przedsięwzięć, o których 

mowa w ust. 7.5 pkt 2 programu, 
5) roboty demontażowe i rozbiórkowe, 
6) montaż urządzeń, instalacji, wyposażenia i sprzętu, 
7) roboty i prace geologiczne wynikające z przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze, 
8) transport urobku, 
9) badania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym: prace terenowe, geofizyczne, laboratoryjne, 

pompowania, zabiegi intensyfikacji przepływu, o ile wynikają z projektu robót geologicznych, 
10) wykonywanie projektów robót geologicznych, z wyłączeniem beneficjentów realizujących 

przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 7.5 pkt 2 programu oraz wykonywanie dokumentacji 
geologicznych, map, atlasów, opracowań, 

11) opracowanie oraz druk poradników i monografii, 
12) nadzór i dozór geologiczny, 
13) organizacja i udział w konferencjach, seminariach i szkoleniach na potrzeby realizowanych 

przedsięwzięć dla beneficjentów określonych w ust. 7.4 pkt 1a, 
14) zadania państwowej służby geologicznej i zadania KAPS CO2, o których mowa w ustawie Prawo 

geologiczne i górnicze, uwzględniające: 
a) nakłady netto ponoszone przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 

Badawczy (pełniący rolę państwowej służby geologicznej i KAPS CO2), 
b) nakłady brutto, ponoszone przez podwykonawców, 
c) koszty zakupów brutto, 
d) koszty pośrednie w wysokości do 30% od wynagrodzeń osobowych, w zakresie określonym w 

Katalogu rodzajów kosztów pośrednich możliwych do sfinansowania ze środków NFOŚiGW, z 
zastrzeżeniem, że w koszty pośrednie nie mogą być wliczone koszty wynikłe z zaniedbań w działaniu 
Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego (kary, mandaty, 
grzywny itp.), koszty ogólnego zarządu niezwiązane z realizacją tego przedsięwzięcia i amortyzacja 
środków trwałych zakupionych ze środków NFOŚiGW oraz innych źródeł publicznych i unijnych; 

e) leasing, najem lub dzierżawa floty samochodowej, sprzętu geologicznego i informatycznego 
wraz z kosztami związanymi z umową leasingu (marża finansującego, odsetki od 
refinansowania kosztów, podatki, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe), bez obowiązku 
przeniesienia własności przedmiotu leasingu finansowanego ze środków NFOŚiGW na PIG-
PIB, 

f) koszty eksploatacyjne brutto, 
g) koszty serwisu/naprawy wyposażenia, urządzeń i sprzętu, 
h) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 
i) usługi obce, doradztwo techniczne, 
j) podróże służbowe, 
k) inne (uzasadnione) koszty, które można odnieść bezpośrednio do przedsięwzięcia. 


