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Konstrukcja harmonogramu 

oraz budżetu w systemie

Najważniejsze zasady:

dofinansowaniem zostanie objętych 100% 

wydatków projektu (max. 17,5 mln zł);

100 pozycji budżetowych;

max. 10 zadań w harmonogramie

100

10



Konstrukcja harmonogramu 

oraz budżetu w systemie

Udział poszczególnych kategorii wydatków w odniesieniu 

do całkowitego kosztu projektu:

Koszty związane z zakupami/wytworzeniem 

leków – max. 50% (max. 8 750 000,00 zł);

Koszty związane z zarządzaniem projektem –

max. 10% (max. 1 750 000,00 zł);

Koszty ubezpieczenia badania – max. 2% 

(max. 500,00 zł/ pacjent);



Konstrukcja harmonogramu 

oraz budżetu w systemie

Udział poszczególnych kategorii wydatków w odniesieniu 

do całkowitego kosztu projektu:

Koszty związane z infrastrukturą badawczą –

max. 20% (przy wliczeniu kosztów zarówno 

zakupu aparatury jak i kosztów amortyzacji 

oraz odpłatnego korzystania z aparatury 

naukowo-badawczej) (3 500 000,00 zł).

Wydatki związane z zaangażowaniem CRO 

max. 1 200 000,00 zł



Zadania obligatoryjne do

uwzględnienia w ramach

wniosku o dofinansowanie



Przygotowanie protokołu badania i jego rejestracja 

związane z planowaniem badania klinicznego 

Opracowanie i przygotowanie protokołu badania klinicznego oraz rejestrację badania

w URPL oraz otrzymanie opinii Komisji Bioetycznej; w sytuacji w której pewien zakres

prac zostanie powierzony w całości lub w części CRO wówczas Wnioskodawca jest

zobowiązany umieścić tę informację w ramach niniejszego zadania, przy czym koszty

związane z CRO stanowić muszą odrębną pozycję budżetową w ramach zadania

uwzględniającą kwestię sposobu kalkulacji pozycji.



Zarządzanie (administracyjne) projektem

Czynności związane z częścią administracyjną projektu uwzględniającą takie kwestie jak:

obsługa księgowa i administracyjna projektu 

systematyczna współpracą z Agencją Badań Medycznych 

w zakresie sprawozdawczości i bieżącej kontroli projektu



Wydatki kwalifikowalne

1 2 3 4 5 6 7

PERSONEL LEKI UBEZPIECZENIA CROSPRZĘT USŁUGI INNE



Wydatki kwalifikowalne

KOSZTY PERSONELU
KOSZTY ZAKUPU LEKÓW KOSZTY USŁUG MEDYCZNYCH

wynagrodzenia brutto wraz 

z kosztami pracodawcy
placebo

badań diagnostycznych, 

laboratoryjnych, obrazowych 

przewidzianych protokołem

badania klinicznego

składki na FP, FGŚP, PPE etykietowania pobytu w szpitalu

odpisy na ZFŚP transportu konsultacji, porad 

dodatki do wynagrodzeń 

(max. 50% podstawowego 

wynagrodzenia)

odczynników i półproduktów procedur medycznych

premie - przy zaangażowaniu do 

projektu w wymiarze min. ½ etatu
przygotowania leków utylizacji Koszty wizyt ambulatoryjnych



Wydatki kwalifikowalne

Inne koszty:

koszty związane z administrowaniem badaniem klinicznym, w tym zakup i

prowadzenie Karty Obserwacyjnej Pacjenta (eCRF), programów biostatystycznych i

zaangażowania biostatystyka, wynagrodzenie monitorów, audytorów, osób

nadzorujących bezpieczeństwo farmakoterapii PhV, koordynatorów badania, inne

programy IT do zarządzania projektem,

koszt rekrutacji uczestników badania;

koszty usług eksperckich;

koszty systemów operacyjnych potrzebnych do realizacji badania;

koszty prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego.



Wydatki kwalifikowalne

Inne koszty:

koszty związane z upowszechnianiem wyników badan w tym koszty związane z

organizacją konferencji koszty związane z udziałem w konferencji (opłaty udziału,

koszty delegacji);

koszty promocji projektu (publikacje, koszty utrzymania strony internetowej);

koszty administracyjne badania;

usługi serwisowe, koszty napraw; usługi transportowe;

usługi internetowe, kurierskie, pocztowe; 



Wydatki niekwalifikowalne

Typowe wyposażenie biurowe, w tym biurka, krzesła, lampy;

wyposażanie stanowisk pracy, w tym laptopy, drukarki;

ekrany projekcyjne, rzutniki multimedialne;

usługi drukarskie, ksero;

prowizje bankowe;

koszty wynajmu, utrzymania budynków i adaptacji pomieszczeń.



Określamy kto będzie 

realizował dane zadanie 

(Wnioskodawca/Partner)



W budżecie można wskazać 

lata, w których będzie 

ponoszony wydatek zgodnie 

z wcześniejszą deklaracją 

w zakresie terminów 

realizacji zadania



„Koszt całkowity pozycji” 

= 

„Suma kwot 

z poszczególnych lat”„Liczba” = „Suma liczb 

z poszczególnych lat”



Podsumowanie kosztów 

przedstawione w podziale

na Partnerów



Podsumowanie kosztów 

w podziale na kategorie 

kosztów w poszczególnych 

latach.



Koszty w poszczególnych 

zadaniach łącznie 

realizowane przez 

Wnioskodawcę oraz 

Partnerów



System weryfikacji błędów



Dziękuję za uwagę


