
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 69 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
z dnia 19 kwietnia 2021 r.

FORMULARZ OCENY KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT

Część A. Podstawowe informacje o programie/projekcie

Nazwa projektu / programu …………………………………………………………………..

Nazwa lub numer konkursu/edycji …………………………………………………………….

Umowa o dofinansowanie zostanie zawarta pomiędzy

…………………………………………………………………………………………………..

Tytuł projektu …………………………………………………………………………………

Finansowanie projektu …………………………………………………………………………

Okres realizacji projektu ……………………………………………………………………...

Typ projektu (badawczy, edukacyjny, inwestycyjny, inny)?...............................................

Projekt realizowany przez Uniwersytet Śląski czy Konsorcjum?.............................................

Jednostki uczestniczące w Konsorcjum z zaznaczeniem działalności jednostki np. Fundacja

Urząd itp. ………………………………………………………………………………………

Lider projektu ( Konsorcjum) ………………………………………………………………….
.
Cel, zadania i rozliczenia Konsorcjum zawarte w Umowie Konsorcjum
…………………………………………………………………………………………………..

Krótki opis projektu ( zadania, rodzaje wydatków (aparatura, programy inne)

…………………………………………………………………………………………………..

Cel projektu …………………………………………………………………………………….

Efekt projektu …………………………………………………………………………………...



Część B. Ocena kwalifikowalności VAT

1. Czyją własność będą stanowiły wyniki projektu ?
…………………………………………………………………………………………....

2. Kto będzie dysponentem zarządzającym prawami do wykorzystywania efektu projektu?
…………………………………………………………………………………………..

3. Czy w wyniku projektu planowane jest uzyskanie patentu na wynalazek lub prawa
ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawa
ochronnego na znak towarowy lub innego prawa wyłącznego na przedmiot własności
przemysłowej?
............................................................................................................................

4. Czy w okresie realizacji projektu powstaną publikacje naukowe, jeśli tak to :

a) czyją własnością będą prawa autorskie majątkowe do utworów i czy zostaną te prawa
przeniesione na osoby trzecie jeśli tak to na jakich zasadach (licencja- odpłatnie,
nieodpłatnie inne ):
………………………………………………………………………………………

b) w jakiej formie będą udostępnione publikacje (odpłatnie, nieodpłatnie):
…………………………………………………………………………………………

c) kto będzie mógł korzystać z publikacji ( studenci dzienni, studenci zaoczni,
ogólnodostępne):
…………………………………………………………………………………………

5. Czy planowane jest udostępnienie wyników projektu :

a) Odpłatnie np. zlecone usługi badawcze, w formie udzielenia licencji do wyników
badań, poprzez wdrożenie przemysłowe lub w inny sposób (uwaga-udostępnienie
wyników projektu w ramach konsorcjum jest również przekazaniem na zewnątrz)
TAK/NIE
……………………………………………………………………………………….

b) Nieodpłatnie-np. w formie otwartej-w ramach zajęć dydaktycznych, prac
dyplomowych studentów/doktorantów studiów stacjonarnych? TAK/NIE
……………………………………………………………………………………….

c) Nieodpłatnie np. w formie udzielenia nieodpłatnej licencji na korzystanie z patentu
prawa ochronnego itd.

d) Odpłatnie w ramach zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych studentów
doktorantów studiów niestacjonarnych i innych form kształcenia (np. konferencji
dydaktycznych szkoleń)?TAK/NIE
……………………………………………………………………………………….

e) Nieodpłatnie do prowadzenia badań podstawowych?
……………………………………………………………………………………….

6. Czy wydatki związane z realizacją projektu ( zakupy i usługi w tym aparatura ) będą
wykorzystywane przez Uniwersytet Śląski do świadczenia czynności :



a) odpłatnych usług zamawianych np. przez przedsiębiorstwa lub inne uczelnie lub
także udostępniany w inny sposób (np. odpłatny najem)? TAK/NIE
……………………………………………………………………………………….

b) W ramach zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych studentów/doktorantów
studiów stacjonarnych? TAK/NIE
……………………………………………………………………………………….

c) W ramach zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych studentów/doktorantów
studiów niestacjonarnych? TAK/NIE
……………………………………………………………………………………….

d) Nieodpłatnie do prowadzenia badań podstawowych?
……………………………………………………………………………………….

7. Uniwersytet Śląski będzie nabywał towary i usługi udokumentowane fakturami Vat w
których będzie figurował jako nabywca. TAK/NIE
…………………………………………………………………………………………...

8. Czy istnieje zidentyfikowany odbiorca, który zainteresowany jest zakupem rezultatów
projektu? Jeżeli TAK, to proszę podać kto?

. .............................................................................................................................

9. Efekt projektu będzie wykorzystywany przez Uczelnię do działalności :1

opodatkowanej (komercyjnej )2 TAK/NIE*
opodatkowanej (komercyjnej ) i niepodlegającej opodatkowaniu3 TAK/NIE*

jeśli TAK, to podać, czy ma zastosowanie:
- do całości projektu *
- do części projektu* (podać zadania/podzadania)

Zadanie …………………………………
Zadanie ………………………………….

opodatkowanej (komercyjnej), zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu4
TAK/NIE*
jeśli TAK, to podać, czy ma zastosowanie:

- do całości projektu *
- do części projektu* (podać zadania/podzadania)

Zadanie …………………………………
Zadanie ………………………………….

1 W tym pytaniu określacie Państwo z jakim rodzajem działalności Uczelni będzie związany projekt.
2 Opodatkowana (komercyjna)- rozumiana jako sprzedaż rezultatów działalności B+R. Komercjalizacja wyników
badań uzyskanych w projekcie lub świadczenie usług badawczych powoduje powstanie przesłanki do
odzyskania podatku VAT .( Dofinansowanie pokrywa kwoty netto z faktur dokumentujących wydatki (VAT jest
w 100 kosztem niekwalifikowalnym).
3 Opodatkowana (komercyjna) i niepodlegająca opodatkowaniu -rozumiana jako sprzedaż rezultatów
działalności B+R jw. ) Wykorzystywanie wyników podczas badań statutowych lub w trakcie wykładów dla
studentów stacjonarnych (VAT jest w części kosztem kwalifikowalnym).
4 Opodatkowana (komercyjna), zwolniona i nie podlegająca opodatkowaniu – rozumiana jako sprzedaż
rezultatów działalności B+R j.w.). Wykorzystywanie wyników badań w trakcie wykładów na rzecz studentów
niestacjonarnych podczas konferencji naukowych itp.: Wykorzystywanie wyników podczas badań statutowych
lub w trakcie wykładów dla studentów stacjonarnych (VAT jest w części kosztem kwalifikowalnym).



opodatkowanej (komercyjnej ) i zwolnionej5 TAK/NIE*
jeśli TAK, to podać, czy ma zastosowanie:
- do całości projektu *
- do części projektu* (podać zadania/podzadania)

Zadanie …………………………………
Zadanie ………………………………….
zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu6 TAK/NIE*

* wybrać właściwe

……………………………………………………

Data i podpis Kierownika/koordynatora Projektu

5 opodatkowanej (Komercyjnej) i zwolnionej-) rozumiana jako sprzedaż rezultatów działalności B+R j.w.),
Wykorzystywanie wyników badań w trakcie wykładów na rzecz studentów niestacjonarnych, podczas
konferencji naukowych itp. (VAT jest w części kosztem kwalifikowalnym)
6 zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu-rozumiana jako wykorzystywanie wyników badań w trakcie
wykładów na rzecz studentów niestacjonarnych , podczas konferencji naukowych itp. Wykorzystywanie
wyników podczas badań statutowych lub w trakcie wykładów dla studentów stacjonarnych. (VAT jest w 100%
kosztem kwalifikowalnym)


