Załącznik 15 – Katalog cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług w konkursie POWR.02.06.00‐
IP.03‐00‐002/16

Zestawienie sporządzono na podstawie zapisów rozdziału 8.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014 – 2020 oraz zgodnie z Zaleceniami Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza
Edukacja Rozwój do opracowania standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków
w ramach PO WER.
Ujęte w Zestawieniu ceny rynkowe określono na podstawie w/w Zaleceń IZ PO WER, szacowań rynku
przeprowadzonych przez Instytucję Pośredniczącą (IP) oraz dotychczasowych doświadczeń IP, wynikających z realizacji
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Katalog określa ceny rynkowe w zakresie najczęściej finansowanych wydatków dla projektów realizowanych
w ramach Działania 2.6 „Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób
niepełnosprawnych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 ‐2020 (PO WER)
Zestawienie cen rynkowych obowiązuje beneficjenta na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji
i rozliczenia projektu.
Katalog cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług
L.p. Kategoria
Cena maksymalna w PLN
1
Analiza dokumentów (desk research) –
5 191 PLN
Analiza dokumentów (desk research) –
2
19 700 PLN
pogłębiona analiza
3
Ankieta CATI (do 300 osób) – 1 szt.
72 PLN
4
Ankieta CATI (pow. 1000 osób) – 1 szt.
73 PLN
Ankieta kwestionariuszowa PAPI (do 300 osób)
5
137 PLN
– 1 szt.
Ankieta kwestionariuszowa PAPI (pow. 1000
6
128 PLN
osób) – 1 szt.
Ankieta kwestionariuszowa CAPI (do 300 osób)
6
139 PLN
– 1 szt.
Ankieta kwestionariuszowa CAPI (pow. 1000
7
126 PLN
osób) – 1 szt.
Ankieta kwestionariuszowa CAWI (do 300 osób)
7
50 PLN
– 1 szt.
Ankieta kwestionariuszowa CAWI (pow. 1000
8
44 PLN
osób) – 1 szt.
Telefoniczny wywiad pogłębiony TDI – 1
8
870 PLN
wywiad, ok. 1 godz., średni poziom trudności
Wywiad indywidualny pogłębiony IDI – 1
9
2 022 PLN
wywiad, ok. 1 godz., średni poziom trudności
Wywiad zogniskowany (focus) – 1 wywiad
10
6 028 PLN
grupowy, ok. 1 godz., średni poziom trudności
Case study ‐2 dniowy wyjazd obejmujący pracę
11
8 017 PLN
dwóch ekspertów w miejscu
12
Przygotowanie raportu metodologicznego
7 828 PLN
13
Przygotowanie raportu cząstkowego
8 988 PLN
14
Przygotowanie raportu końcowego
21 927 PLN
Przygotowanie i przedstawienie prezentacji
15
5 052 PLN
z wynikami badań
16
Prawnik
310 PLN/za 1 godzinę pracy
Hotel o maksymalnym standardzie 3 *:
‐ 360 PLN/1 nocleg za 2 osoby w pokoju 2 – osobowym,
‐ 250 PLN/1 nocleg za 1 osobę w pokoju 1 – osobowym
Hotel o niższym standardzie niż 3 * oraz pensjonat, motel itp.:
‐ 260 PLN/1 nocleg za 2 osoby w pokoju 2‐osobowym,
17
Zakwaterowanie (nocleg w kraju)
‐ 120 PLN/1 nocleg za 1 osobę w pokoju 1 – osobowym.
Wydatek kwalifikowalny, o ile spełnione zostają warunki
kwalifikowalności wydatku zgodnie z dokumentem „Wytyczne w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na

lata 2014‐2020”.
Wsparcie obejmuje nocleg w miejscu noclegowym 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.
Co do zasady wsparcie obejmuje nocleg w pokojach 2 – osobowych
(nocleg w pokojach 1 – osobowych jest kwalifikowalny tylko w
uzasadnionych przypadkach).
Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej
usługi i jest niższa w przypadku, gdy finansowany jest mniejszy zakres
usługi (np. nocleg w pokoju 3 – osobowym).
Przy rozliczaniu kosztów zakwaterowania Wnioskodawca powinien
kierować się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub
samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej.

18

zwrot kosztów dojazdu

19

przerwa kawowa

20

lunch/ obiad/ kolacja

Przy doborze miejsca zakwaterowania uczestników oraz w celu
zapewnienia odpowiedniego standardu zakwaterowania,
Wnioskodawca powinien kierować się zapisami ustawy o usługach
turystycznych oraz zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i
Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których
są świadczone usługi hotelarskie.
Cena uzależniona od cennika operatorów komunikacji publicznej
Wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu
publicznego szynowego lub kołowego (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 w/w wysokości.
Przy rozliczaniu kosztów podróży Wnioskodawca powinien kierować
się zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.
IOK zaleca, aby średni koszt podróży dla jednej osoby nie przekroczył
kwoty 200 zł na szkolenie.
15 PLN/osobę/dzień
 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką
realizowanego projektu
 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 (4x45 min)
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
35 PLN/obiad/osobę
 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką
realizowanego projektu ‐ obejmuje dwa dania (zupa i drugie
danie) oraz napój, przy czym istnieje możliwość szerszego
zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej
 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)
 w przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny, o ile finansowana

2

21

22

Dieta

Zakup laptopa

jest usługa noclegowa
30,00 PLN/dobę/osobę
 Dieta zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży
służbowej
2 500,00 PLN
 wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką
realizowanego projektu;
 zakup sprzętu możliwy jedynie w uzasadnionych sytuacjach
pod warunkiem, ze konieczność zakupu wynika ze specyfiki
projektu; Co do zasady zakup sprzętu jest możliwy wyłącznie w
przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wystarczającego
potencjału (zaplecza technicznego); mając na uwadze
powyższe konieczność dokonywania zakupu może skutkować
obniżeniem możliwej do uzyskania liczby punktów w ramach
oceny potencjału Wnioskodawcy;
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