SZCZEGÓŁOWY WYKAZ KOSZTÓW poniesionych na zakup Usług doradczych wspierających realizację przez Beneficjenta Przedsięwzięcia/Przedsięwzięć z zakresu komercjalizacji i transferu technologii.
Nr Umowy……………………….
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12

VAT
Koszty
kwalifikowany
kwalifikowane
[zł]
netto [zł]
(jeśli dotyczy)

13

14

Udział kosztów podwykonawstwa w dofinansowaniu
ze środków NCBiR [%] (17=12/15) ###

2

VAT
Koszty
kwalifikowany
kwalifikowane
[zł]
netto [zł]
(jeśli dotyczy)

w tym:

Sumaryczne rozliczenie kosztów
zakupu Usług doradczych

Dofinansowanie ze śodków NCBIR (%)
(16=15/(7+11) ##

1

Nr/nazwa
zadania

Koszty kwalifikowane brutto
poniesione ze środków NCBiR [zł]
(12=13+14)****

Nr księgowy
Data
Rodzaj
Nr
lub
wystawienia
Usługi
dokumentu
ewidencyjny
dokumentu
doradczej
dokumentu

w tym:
Całkowite poniesione
koszty brutto [zł] ***

LP

Koszty kwalifikowane brutto
poniesione ze środków NCBiR [zł]
(8=9+10)****

Przyporządkowanie
kosztu**
Całkowite poniesione
koszty brutto [zł] ***

Dane dokumentu księgowego*

Rozliczenie kosztów zakupu Usług doradczych
zlecanych przez Brokera technologii
(P-podwykonawstwo)

Całkowite dofinansowanie ze środków NCBiR [zł]
(15=8+12) #

Rozliczenie kosztów zakupu Usług doradczych
zrealizowanych samodzielnie przez Brokera
technologii (BT)

15

16

17

Razem
Odsetki uzyskane od kwoty zaliczki [zł]
………………………
Miejscowość, data

………………………
…………………………………………
Podpis i pieczęć
Podpis i pieczęć
(osoba reprezentująca Beneficjenta)
(Główny Księgowy)

* Należy wypełnić dla wszystkich dokumentów potwierdzających poniesione koszty zakupu Usług doradczych obejmujące koszty usług zrealizowanych samodzielnie przez Brokera technologii (BT) i koszty Usług zrealizowanych przez innych
usługodawców, zleconych przez Brokera technologii (P-podwykonawstwo); (faktury i faktury przenoszące koszty Usług doradczych zlecanych do wykonania podmiotom trzecim (refakturowanie) lub inne równoważne dokumenty księgowe).
** Należy podać rodzaj Usługi doradczej oraz Nr/nazwę zadania zgodnie z opisem Usług doradczych zawartym w raporcie końcowym, uwzględniającym Usługi zrealizowane samodzielnie przez Brokera technologii (BT) (pkt 3 raportu) i Usługi
doradcze zrealizowane przez innych usługodawców (P-podwykonawstwo) (pkt 4 raportu).
*** Całkowite poniesione koszty brutto = wkład własny Beneficjenta + koszty kwalifikowane brutto poniesione ze środków NCBiR.
**** Należy podać koszt kwalifikowalny brutto poniesiony ze środków NCBiR w rozbiciu na koszt kwalifikowany netto i VAT kwalifikowany (jeśli dotyczy).
# Całkowite dofinansowanie ze środków NCBiR nie może przekroczyć kwoty 30 000 zł, w przypadku zakupu Usług doradczych wspierających realizację jednego Przedsięwzięcia dotyczącego komercjalizacji i transferu technologii, odpowiednio 60 000 zł, w przypadku równoczesnej realizacji dwóch Przedsięwzięć, - 90 000 zł, w przypadku równoczesnej realizacji trzech Przedsięwzięć. Należy uwzględnić zsumowane koszty zakupu Usług doradczych zrealizowanych samodzielnie przez
Brokera technologii (BT) i zsumowane koszty Usług zlecanych przez Brokera technologii innym usługodawcom (P-podwykonawstawo).
## Całkowite dofinansowanie ze środków NCBiR nie może przekroczyć 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych brutto poniesionych na zakupu Usług doradczych (środki NCBiR plus wkład własny Beneficjenta).
### Udział kosztów podwykonawstwa w dofinansowaniu ze środków NCBiR nie może przekroczyć 35% całkowitych kwalifikowanych kosztów Usług doradczych dofinansowywanych ze środków NCBiR.

UWAGA! W przypadku, gdy szczegółowe zestawienie kosztów dotyczy większej liczby Przedsięwzięć (2 lub 3), należy kolejno podać w tabeli dane dotyczące wszystkich Przedsięwzięć w sposób umożliwiający
przyporządkowanie poszczególnych kosztów do konkretnych Przedsięwzięć (np. wprowadzić dodatkowe wiersze w tabeli identyfikujące Przedsięwzięcia (Tytuł Przedsięwzięcia)) .

