Załącznik nr 9 Zestawienie standardu i ceny rynkowych wybranych wydatków
Poniższe zestawienie wskazuje maksymalne ceny rynkowe brutto (w przypadku wynagrodzenia personelu tzw. ubruttowione brutto) wydatków najczęściej występujących we wnioskach
o dofinansowanie projektu. Nie jest to katalog zamknięty i inne koszty związane z realizacją projektu, które nie zostały w nim ujęte, powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać
zasady kwalifikowalności wydatków określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 2020.
Wydatki uznawane będą za kwalifikowalne, o ile będzie to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu. Podczas analizy poziomu zaplanowanych w projekcie stawek, oceniający będą brali
pod uwagę takie aspekty jak: wielkość/wartość projektu, wielkość grupy docelowej, złożoność zadań zaplanowanych do realizacji czy czasowe zaangażowanie personelu projektu, co oznacza,
że ceny w podanych wysokościach, nie będą zatwierdzane „automatycznie”.
W przypadku założenia w ramach projektu maksymalnej ceny, określonej dla danego wydatku należy ten fakt szczegółowo uzasadnić we wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014‐2020 podatek od towarów i usług (VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny
tylko wtedy, gdy został faktycznie poniesiony przez beneficjenta, który nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Przedstawione poniżej ceny zawierają podatek od towarów
i usług VAT. W przypadku niekwalfikowania podatku VAT należy zaplanować w budżecie projektu koszty proporcjonalnie niższe.

Lp.

Nazwa wydatku

1.

wynagrodzenie trenera

2.

wynagrodzenie doradcy
zawodowego

Standard ‐ warunki kwalifikowania wydatku na
etapie oceny projektów

Maksymalna cena rynkowa



wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami
grupy docelowej

cena uzależniona od tematyki i zakresu
wsparcia, 150 PLN/ za godzinę dydaktyczną



wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada
wykształcenie wyższe/zawodowe lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia



wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie
danego wsparcia, przy czym minimalne
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie
powinno być krótsze niż 2 lata



wydatek kwalifikowalny, o ile doradca zawodowy
posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające

Dodatkowe zalecenia

godzina dydaktyczna, tj. 45 minut
zegarowych
‐ cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka za godzinowe wynagrodzenie
powinna być odpowiednio niższa

100 PLN/ za godzinę zegarową doradztwa

‐ cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
1

prowadzenie doradztwa zawodowego

3.

4.

wynagrodzenie psychologa

wynagrodzenie pośrednika
pracy



wydatek kwalifikowalny, o ile doradca zawodowy
posiada doświadczenie umożliwiające
prowadzenie doradztwa zawodowego, przy czym
minimalne doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata



wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami
grupy docelowej



wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog posiada
wykształcenie wyższe/zawodowe lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia (do
szczegółowego określenia przez IP
w standardzie)



wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog posiada
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie
usługi psychologicznej, przy czym minimalne
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie
powinno być krótsze niż 2 lata (do szczegółowego
określenia przez IP w standardzie)

 wydatek kwalifikowalny, o ile pośrednik posiada
wykształcenie wyższe/zawodowe lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne oraz

umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka za godzinowe wynagrodzenie
powinna być odpowiednio niższa

100 PLN/ za godzinę zegarową

100 PLN/ za godzinę zegarową

 doświadczenie zawodowe umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym
minimalne doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową
nie powinno być krótsze niż 2 lata,

‐ cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka za godzinowe wynagrodzenie
powinna być odpowiednio niższa

‐ cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka za godzinowe wynagrodzenie
powinna być odpowiednio niższa

 wydatek kwalifikowany o ile podmiot realizujący
usługę posiada wpis do rejestru podmiotów
prowadzących agencję zatrudnienia
5.

wynagrodzenie coacha,
mentora

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami
grupy docelowej
 w przypadku coacha ‐ wykształcenie wyższe oraz

100 PLN/ za godzinę zegarową

‐ cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka za godzinowe wynagrodzenie
2

posiadanie certyfikatu/uzyskanie akredytacji
coacha np. Izby Coachingu, ICF, ICC lub
równoważne

powinna być odpowiednio niższa

 wydatek kwalifikowalny, o ile coach/mentor,
posiada doświadczenie zawodowe umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym
minimalne doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową
nie powinno być krótsze niż 2 lata.
6.

asystent osobisty osoby
niepełnosprawnej

 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami
grupy docelowej

100 PLN/ za godzinę zegarową

usługa asystencka jest świadczona przez:

7.

8.

asystent osoby
niepełnosprawnej

doradca
(np. przedsiębiorczości,
prawny, finansowy) –
poradnictwo specjalistyczne
świadczone dla uczestników



osoby posiadające doświadczenie (minimum
roczne) w realizacji usług asystenckich, w
tym zawodowe, wolontariackie lub osobiste,
wynikające z pełnienia roli opiekuna
faktycznego;



osoby bez adekwatnego doświadczenia, które
odbyły minimum 60‐godzinne; szkolenie
asystenckie.



wykształcenie zawodowe, min. średnie.



wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami
grupy docelowej



warunkiem zatrudnienia asystenta jest ukończone
kształcenie w zawodzie asystenta osoby
niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012
r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w
zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.);



wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami
grupy docelowej



wykształcenie wyższe/zawodowe lub
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające

100 PLN/ za godzinę zegarową

100 PLN/ za godzinę zegarową

‐ cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka za godzinowe wynagrodzenie
powinna być odpowiednio niższa

‐ cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka za godzinowe wynagrodzenie
powinna być odpowiednio niższa

‐ cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka za godzinowe wynagrodzenie
powinna być odpowiednio niższa
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projektu

9.

szkolenie

przeprowadzenie danego wsparcia,


co najmniej 2 ‐ letnie doświadczenie zawodowe
umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia,
przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w
danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą
docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.



wykształcenie wyższe kierunkowe związane z
przedmiotem świadczonego poradnictwa oraz
certyfikaty/ zaświadczenia/ inne umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia.



wydatek kwalifikowalny, o ile specjalista posiada
doświadczenie zawodowe umożliwiające
przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym
minimalne doświadczenie zawodowe w danej
dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową
nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Wybór powinien zostać dokonany zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków i
zapisami umowy o dofinansowanie projektu.
Ostateczna cena każdego szkolenia uzależniona jest od
różnych czynników m. in. stawek obowiązujących na
rynku, długości i zakresu szkolenia.
Usługi szkoleniowe są realizowane przez instytucje
posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy
właściwy ze względu na siedzibę instytucji
szkoleniowej – zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014‐2020

3000,00 zł

IOK będzie weryfikować wysokość założonej
stawki w budżecie projektu w kontekście
tematyki szkoleń. IOK wymaga
zweryfikowanie rynkowych cen kursów.
IOK w uzasadnionych przypadkach może
podjąć decyzję o zwiększeniu stawki.
Szkolenie nieokreślone w projekcie,
zaplanowane pod diagnozowane potrzeby
uczestników (zakup usługi). Stawka
obejmuje koszt personelu, sali, materiałów
szkoleniowych, cateringu, ew. egzaminu
zewnętrznego.
Koszty egzaminów zewnętrznych są
kwalifikowalne tylko w stosunku do szkoleń
prowadzących do uzyskania kwalifikacji.
Wyboru rodzaju szkolenia dla danego
uczestnika należy dokonać po opracowaniu
IPD (lub innego dokumentu pełniącego
analogiczną funkcję)
W przypadku wykorzystania przez
wnioskodawcę własnych zasobów (trenerzy,
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sale szkoleniowe itp.), jest on zobowiązany
do przedstawienia metodologii wyliczenia
kosztu szkolenia / kursu we wniosku w
oparciu o faktyczne wydatki, a całościowy
koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek
określonych w Taryfikatorze dla danego
szkolenia / kursu.
10. stypendium szkoleniowe





zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na
lata 2014‐2020
podstawą do wypłacenia stypendium jest
obecność na zajęciach,

osobom uczestniczącym w szkoleniach
przysługuje stypendium szkoleniowe, które
miesięcznie wynosi 120% zasiłku o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, jeżeli miesięczny wymiar godzin
szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w
przypadku niższego miesięczne go wymiaru
godzin szkolenia, wysokość stypendium
szkoleniowego ustala się proporcjonalnie,
stypendium to nie może być niższe niż 20%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

14.

badania lekarskie
standardowe

 w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być
poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie
lub psychologiczne

100 zł

15.

badania lekarskie
specjalistyczne

 w uzasadnionych przypadkach szkolenie może być
poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie
lub psychologiczne

150 zł

16.

ubezpieczenie NNW

 stażyści w okresie odbywania stażu objęci są
ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków

50 zł



do 600% przeciętnego wynagrodzenia
(rozumianego jako przeciętne
wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od
pierwszego dnia następnego miesiąca po
ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17

17.

wyposażenie lub
doposażenie stanowiska
pracy

realizacja tego instrumentu musi być zgodna z
rozporządzeniami:
 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w sprawie udzielenia pomocy
publicznej oraz pomocy de minimis w ramach
programów operacyjnych finansowanych
z Europejskiego Funduszu Społecznego na
lata 2014‐2020 z dnia 2 lipca 2015 r.,

osoby uczestniczące w szkoleniu podlegają
obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnym, rentowym i wypadkowemu,
jeśli nie mają innych tytułów powodujących
obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Płatnikiem składek za te osoby jest
beneficjent realizujący projekt, w którym
uczestniczy dana osoba
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18.

opieka nad osobą zależną

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w sprawie dokonywania z
Funduszu Pracy refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska
pracy oraz przyznawania środków na podjęcie
działalności gospodarczej z dnia 14 lipca 2017
r.
‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami
grupy docelowej
‐ wydatek kwalifikowalny, o ile podlega refundacji na
zasadach adekwatnych do określonych w ustawie z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz.
1001 z późń. zm.), tj. refundacja kosztów opieki
następuje na okres wsparcia uczestnika w ramach
projektu, jednak nie dłużej niż przez 6 m‐cy i
dotyczy dziecka lub dzieci do lat 7 lub osoby / osób
zależnych (osób wymagających ze względu na stan
zdrowia lub wiek stałej opieki, połączonych więzami
rodzinnymi lub powinowactwem z uczestnikiem
wsparcia lub pozostających z nim we wspólnym
gospodarstwie domowym)

19.

wynajem sal szkoleniowych

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu
‐ obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, zgodnie z
potrzebami projektu, m.in. w stoły, krzesła, rzutnik
multimedialny z ekranem, komputer, tablice flipchart
lub tablice suchościeralne, bezprzewodowy dostęp
do Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym
energii elektrycznej
‐ wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz budynek, w
którym się ona znajduje, zapewnia dostęp dla osób z
niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie
architektoniczne), przy czym obowiązek ten nie
dotyczy udostępniania sal szkoleniowych jako wkład
własny w projekcie

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

cena nie może być wyższa niż połowa
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. 2004 nr 99 poz. 1001 z
późn. zm.)

Kwota refundacji w miesiącu nie może
przekroczyć 50% podstawowej wysokości
zasiłku dla bezrobotnych. Kwotę refundacji
za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę
maksymalnej refundacji tj. 50% zasiłku przez
30 i mnożąc przez liczbę dni
kalendarzowych przypadających w okresie,
za który świadczenie przysługuje, przy czym
refundacja nie może być wyższa niż kwota
faktycznie poniesionych przez osobę
uprawnioną, kosztów z tego wniosku.
‐

75 PLN/ za godzinę zegarową szkolenia

‐ cena dotyczy też wynajmu sali na różnego
typu grupowe spotkania merytoryczne, o ile
ich realizacja jest niezbędna i wynika z celu
realizacji projektu, zaś cena powinna być
niższa, jeśli koszt nie obejmuje wyposażenia
określonego jak dla wynajmu sali
szkoleniowej
‐ cena obejmuje wynajem krótkoterminowy
(w przypadku wynajmu sal szkoleniowych
na okres dłuższy niż 80 godzin zegarowych
cena powinna być niższa)
‐ cena nie dotyczy wynajmu sal
wyposażonych w sprzęt specjalistyczny
umożliwiający udział w szkoleniach osób z
innymi rodzajami niepełnosprawności niż
niepełnosprawność ruchowa (np. sala z
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pętlą indukcyjną)
‐ cena dotyczy wynajmu sali do 40 osób
w przypadku wynajmu sal szkolnych ich
koszt musi być zgodny z uchwałą JST lub
innym dokumentem regulującym powyższą
kwestię
20.

wynajem sali na spotkania
indywidualne

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami
grupy docelowej

40 PLN/ za godzinę zegarową spotkania

‐ obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, zgodnie z
potrzebami projektu, m.in. w stoły, krzesła, tablice
flipchart lub tablice suchościeralne, bezprzewodowy
dostęp
do Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym
energii elektrycznej

‐ cena nie dotyczy wynajmu sal
wyposażonych w sprzęt specjalistyczny
umożliwiający udział we wsparciu osób z
innymi rodzajami niepełnosprawności niż
niepełnosprawność ruchowa (np. sala z
pętlą indukcyjną)

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz budynek, w
którym się ona znajduje, zapewnia dostęp dla osób z
niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie
architektoniczne), przy czym obowiązek ten nie
dotyczy udostępniania sal na spotkania indywidualne
jako wkład własny w projekcie

21.

wynajem sali komputerowej

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu
‐ obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, zgodnie z
potrzebami projektu, m.in. w stoły, krzesła, rzutnik
multimedialny z ekranem, min. 12 stanowisk
komputerowych, tablice flipchart lub tablice
suchościeralne, bezprzewodowy dostęp do Internetu
oraz koszty utrzymania sali, w tym energii elektrycznej
‐ wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz budynek, w
którym się ona znajduje, zapewnia dostęp dla osób z
niepełnosprawnością ruchową (tj. dostosowanie
architektoniczne), przy czym obowiązek ten nie
dotyczy udostępniania sal jako wkład własny w
projekcie

‐ cena obejmuje wynajem krótkoterminowy
(w przypadku wynajmu sal na okres dłuższy
niż 80 godzin zegarowych cena powinna być
niższa)

‐ cena dotyczy wynajmu sali do 10 osób
w przypadku wynajmu sal szkolnych ich
koszt musi być zgodny z uchwałą JST lub
innym dokumentem regulującym powyższą
kwestię
70 PLN/ za godzinę zegarową szkolenia

‐ cena dotyczy wynajmu sali na szkolenia
specjalistyczne wymagające określonego
typu sprzętu, min. 12 stanowisk
komputerowych (cena powinna być niższa,
jeśli koszt obejmuje mniejszą liczbę
stanowisk komputerowych)
‐ cena obejmuje wynajem krótkoterminowy
(w przypadku wynajmu sal na okres dłuższy
niż 80 godzin zegarowych cena powinna być
niższa)
‐ cena nie dotyczy wynajmu sal
wyposażonych w sprzęt specjalistyczny
umożliwiający udział we wsparciu osób z
innymi rodzajami niepełnosprawności niż
niepełnosprawność ruchowa (np. sala z
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pętlą indukcyjną)
w przypadku wynajmu sal szkolnych ich
koszt musi być zgodny z uchwałą JST lub
innym dokumentem regulującym powyższą
kwestię
22.

zakup materiałów biurowych
dla uczestników szkolenia

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu
‐ wydatek kwalifikowalny, o ile przewidziane są
w ramach realizowanego projektu
szkolenia/warsztaty/doradztwo
‐ obejmuje zestaw składający się z teczki, notesu,
długopisu

23.

przerwa kawowa1

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu

9 PLN/zestaw
lub
24 zł/zestaw
(w przypadku zestawu z dodatkowym
pendrive, co dotyczy tylko dużej ilości
materiałów szkoleniowych nagrywanych na
pendrive, zamiast wydruku tych
materiałów)
15 PLN/osobę/dzień szkoleniowy

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia,
w ramach której ma być świadczona przerwa kawowa
dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co
najmniej 4 godziny lekcyjne

‐ cena rynkowa powinna być uzależniona od
rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli
finansowany jest mniejszy zakres usługi (np.
notes i długopis)
‐ cena nie obejmuje kosztu logotypów
(objęte są kosztami pośrednimi)

‐ cena rynkowa powinna być uzależniona od
rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli
finansowany jest mniejszy zakres usługi (np.
kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna
bez drobnych słonych lub słodkich
przekąsek)

‐ obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier,
cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu
paluszki lub kruche ciastka lub owoce, przy czym
istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile
mieści się w określonej cenie rynkowej

24.

zimny bufet

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu
‐ wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia,
w ramach której ma być świadczony zimny bufet dla
tej samej grupy osób w danym dniu trwa
co najmniej 4 godziny lekcyjne (tj. 4 x 45 minut)
i nie jest przewidziany lunch/obiad

25 PLN/osobę/dzień szkoleniowy

‐ cena rynkowa powinna być uzależniona od
rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli
finansowany jest mniejszy zakres usługi

‐ obejmuje kawę, herbatę, wodę, soki, mleko, cukier,
cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu
1

W przypadku, gdy wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa powyżej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut) istnieje możliwość zapewnienia drugiej przerwy kawowej (dotyczy to również przypadku, gdy przewidziany
jest zimny bufet).
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paluszki lub kruche ciastka lub owoce, kanapki,
przekąski koktajlowe, przy czym istnieje możliwość
szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej
cenie rynkowej

25.

lunch/ obiad/ kolacja

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu

35 PLN/osobę/ posiłek

‐ obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój,
przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi,
o ile mieści się w określonej cenie rynkowej

‐ cena rynkowa powinna być uzależniona od
rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli
finansowany jest mniejszy zakres usługi (np.
obiad składający się tylko z drugiego dania i
napoju)

‐ w przypadku lunch/ obiadu wydatek kwalifikowalny,
o ile wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu
trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut)
i nie jest przewidziany zimny bufet
‐ w przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny,
o ile finansowana jest usługa noclegowa

26.

nocleg w kraju

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu
‐ możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy
uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania w
miejscowości innej niż ta miejscowość, w której
odbywa się szkolenie

hotel o maksymalnym standardzie 3*:
‐ 220 PLN/1 nocleg / 1 osoba
hotel o niższym standardzie niż 3* oraz
pensjonat, motel itd.:
‐ 130 PLN/1 nocleg / 1 osoba

‐ cena rynkowa powinna być uzależniona od
rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli
finansowany jest mniejszy zakres usługi (np.
nocleg
w pokoju wieloosobowym, tj. 3‐osobowym
lub większym)

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie
(np. szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy osób
trwa co najmniej dwa dni
‐ w przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż
jeden dzień wydatek kwalifikowalny w sytuacji, gdy
miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest
oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim
uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą publiczną, a
nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie zaczyna
się przed godziną 9.00 lub kończy się po godzinie
17.00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu
publicznymi środkami transportu
‐ obejmuje nocleg w miejscu noclegowym
9

o standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz
ze śniadaniem, przy czym istnieje możliwość szerszego
zakresu usługi, o ile mieści się
w określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione
celami projektu
27.

zwrot kosztów dojazdu

‐ wydatek kwalifikowalny w związku z uzasadnionymi
potrzebami grupy docelowej (np. koszty dojazdów dla
osób niepełnosprawnych, bezrobotnych)

cena uzależniona od cenników operatorów
komunikacji publicznej

‐ wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat
za środki transportu publicznego szynowego lub
kołowego (a w przypadku podróży międzynarodowych
także transportu lotniczego) zgodnie z cennikiem
biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze,
także w przypadku korzystania ze środków transportu
prywatnego (w szczególności samochodem lub
taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie
poniesionego do ww. wysokości

28.

nabycie laptopa

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie laptopa jest
niezbędne w celu wspomagania procesu wdrażania
projektu (udzielania wsparcia uczestnikom projektu),
nie do obsługi projektu (co jest finansowane w ramach
kosztów pośrednich)

‐

2 500 PLN/sztuka
w przypadku jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego

‐ wydatek kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej
odpisom amortyzacyjnym, zgodnie z pkt 4
podrozdziału 6.12.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014‐2020
‐ wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy
wnioskodawca nie posiada wystarczającego zaplecza
technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu
‐ wydatek kwalifikowalny, o ile laptop posiada
parametry biurowe z oprogramowaniem systemowym
i podstawowym pakietem biurowym (licencja na 12
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miesięcy)

29.

nabycie projektora
multimedialnego

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie projektora
multimedialnego jest niezbędne w celu wspomagania
procesu wdrażania projektu (udzielania wsparcia
uczestnikom projektu), nie do obsługi projektu (co jest
finansowane w ramach kosztów pośrednich)

2 400 PLN/sztuka
w przypadku jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego

‐ wydatek kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej
odpisom amortyzacyjnym, zgodnie z pkt 4
podrozdziału 6.12.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014‐2020
‐ wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy
wnioskodawca nie posiada wystarczającego zaplecza
technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu

30.

nabycie ekranu
projekcyjnego

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie ekranu
projekcyjnego jest niezbędne w celu wspomagania
procesu wdrażania projektu (udzielania wsparcia
uczestnikom projektu), nie do obsługi projektu (co jest
finansowane
w ramach kosztów pośrednich)

430 PLN/sztuka
w przypadku jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego

‐ wydatek kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej
odpisom amortyzacyjnym, zgodnie z pkt 4
podrozdziału 6.12.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014‐2020
‐ wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy
wnioskodawca nie posiada wystarczającego zaplecza
technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu
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31.

nabycie urządzenia
wielofunkcyjnego

‐ wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie urządzenia
wielofunkcyjnego jest niezbędne w celu wspomagania
procesu wdrażania projektu (udzielania wsparcia
uczestnikom projektu), nie do obsługi projektu (co jest
finansowane
w ramach kosztów pośrednich)

1 500 PLN/sztuka w przypadku
jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

‐ wydatek kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej
odpisom amortyzacyjnym, zgodnie z pkt 4
podrozdziału 6.12.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014‐2020
‐ wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy
wnioskodawca nie posiada wystarczającego zaplecza
technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu
‐ wydatek kwalifikowalny, o ile urządzenie posiada
min. funkcję druku, kserokopiarki, skanera
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