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 Przedstawiony Wykaz określa koszty najczęściej występujące w projektach, co oznacza,  

iż przedmiotowy dokument nie stanowi katalogu zamkniętego. Oznacza to, że dopuszcza się ujmowanie  

w budżetach projektów kosztów w nim niewskazanych.  

 Wszelkie koszty, które nie zostały ujęte w katalogu powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz 

spełniać zasady kwalifikowalności.  

 Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co jednak nie oznacza automatycznego 

akceptowania, przez osoby weryfikujące, stawek założonych na ich maksymalnym poziomie. Określenie 

stawek maksymalnych nie zwalnia osób weryfikujących wniosek o dofinansowanie projektu z weryfikacji 

zasadności i racjonalności wszystkich stawek/kosztów, również tych mieszczących się poniżej 

maksymalnego poziomu ustalonego przez IZ RPOWP 2014-2020.  

 Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie, 

ponieważ podczas weryfikacji będą brane pod uwagę takie czynniki jak np. stopień złożoności projektu, 

wielkość grupy docelowej, wielkość zespołu projektowego.  

 Fakt zaakceptowania danej stawki we wniosku o dofinansowanie nie może być podstawą  

do zakwestionowania przez Beneficjenta decyzji IZ RPOWP 2014-2020 w zakresie niekwalifikowalności 

danego wydatku na etapie zatwierdzania wniosku o płatność i/lub kontroli (w przypadku gdy wystąpią 

podstawy do uznania wydatków za niekwalifikowalne). Każdorazowe przekroczenie danej kwoty przez 

Beneficjenta wymaga uzasadnienia. Ponadto Beneficjenta obowiązują zasady określone w Ogłoszeniu  

o naborze wniosków na podstawie szczegółowych wytycznych do danego obszaru tematycznego,  

np. w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem z środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. 

 

 W przypadku, gdy Beneficjent zaplanuje zakup sprzętu/ zakup usługi o wyższych parametrach 

niż wskazane w szczegółowym opisie wydatku i jednocześnie niemieszczący się w kwocie określonej 

daną stawką, powinien zamieścić wystarczające uzasadnienie przedmiotowego wydatku we wniosku  

o dofinansowanie w części VII.6 Uzasadnienie kosztów. Każdorazowo weryfikacji podlegać będzie 

zamieszczone uzasadnienie, w szczególności pod kątem właściwego wskazania zasadności  

i racjonalności planowanego wydatku.     

 

 W przypadku stawek wynagrodzenia personelu merytorycznego IZ RPOWP 2014-2020 

przyjęła założenie, iż koszt kwalifikowalny dotyczy łącznej kwoty wynagrodzenia, tj. kwoty netto wraz 

z obciążeniami po stronie pracownika i pracodawcy (tzw. "brutto brutto"). W przypadku sekcji Staże 

podane kwoty są kwotami brutto. 

 

Weryfikacja wydatków ujętych w budżetach projektów dokonywana będzie z perspektywy ich efektywności 

i racjonalności kosztowej, w szczególności weryfikowane będą:  

 zasadność realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie;  

 proporcjonalność/stosunek wartości poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie do wartości 

całego budżetu oraz w relacji do zakładanych rezultatów i efektów (np. poprzez przeliczenie pozycji  

budżetu na uczestnika, itp.);  

 czy koszt jednostkowy usługi realizowanej w ramach danego projektu nie odbiega od cen towarów lub 

usług oferowanych w podobnych projektach lub oferowanych przez Beneficjanta poza projektem (np. 

poprzez sprawdzenie na stronach internetowych oferty komercyjnej Beneficjenta);  

 czy wydatki ujmowane w budżecie projektu spełniają relację nakład-rezultat, tym samym czy będą 

ponoszone w wysokości odpowiedniej do specyfiki i złożoności zadań przewidzianych w projekcie, 

porównywane będą rezultaty projektów z nakładami finansowymi przewidzianymi w budżetach 

projektów;  
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Ponadto  Beneficjenci sporządzając budżet projektu powinni: 

 Pamiętać o celach EFS i RPOWP 2014-2020 (dofinansowanie konkretnych projektów / zadań zgodnych 

z celami EFS i RPOWP 2014-2020, a nie działalności beneficjentów); 

 Zapoznać się z koncepcją „Ogłoszenia o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje 

realizowane przez podmioty inne niż LGD” oraz obowiązującymi procedurami i narzędziami 

(Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu, Spójności na lata 2014-2020, SZOOP 

RPOWP 2014-2020, Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów, itp.). 

 

 Zweryfikować zasadność i racjonalność na różnych poziomach: 

• całego projektu; 

• zadań; 

• poszczególnych wydatków. 

 Pamiętać o konieczności nakierowania wsparcia na uczestników projektów (ograniczenie innych 

wydatków). Należy jednocześnie pamiętać, że nie wszystkie wydatki nakierowane na uczestników są 

zasadne, tj. finansowanie działań dodatkowych, zawyżających standard, np. gadżetów dla uczestników, 

dojazdów na szkolenie dla wszystkich uczestników bez analizy szczególnych potrzeb grupy docelowej). 

 Dokładnie sprawdzać i oceniać swój potencjał (analiza racjonalności wydatków, w szczególności 

cross-financingu oraz środków trwałych w porównaniu z opisanym potencjałem, analiza udziału zadań 

zleconych w porównaniu z opisanym potencjałem). 

 Poświęcić więcej czasu i uwagi na planowanie budżetu projektu (priorytetowe podejście do 

planowania projektów; im więcej czasu zostanie poświęcone na właściwe zaplanowanie projektów, tym 

mniej czasu będzie potrzebne do ich nadzorowania / monitorowania / korygowania ewentualnych błędów 

czy nieścisłości). 

 Zwrócić uwagę na kwoty ryczałtowe (konieczność dokładnej oceny racjonalności i zasadności 

wydatków w każdym projekcie, szczególne znaczenie ww. oceny w projektach rozliczanych kwotami 

ryczałtowymi, gdzie weryfikacja wysokości wydatków (i ich zgodności ze stawkami rynkowymi) ma 

miejsce tylko i wyłącznie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast na etapie 

rozliczania i kontroli weryfikowana jest realizacja zadań i wykonanie wskaźników, a nie wysokość 

poniesionych wydatków.  

 Zadać sobie pytanie… Czy wydatkowałbyś własne środki w sposób przedstawiony w projekcie, gdybyś 

nimi dysponował i chciał je przeznaczyć na cele określone w koncepcji naboru/projektu? 

Towar/Usługa Szczegółowy opis wydatku Dopuszczalna stawka 

ZADANIA MERYTORYCZNE  

Uwaga: 

Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada 

stawkom faktycznie stosowanym u Beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy 

strukturalnych i FS na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających 

analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu,  

w tym nagród i premii. 

USŁUGI OPIEKUŃCZE I ASYSTENCKIE 

Psycholog Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 

minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

71 zł/h 
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Terapeuta  

zajęciowy 

Wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 

minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

63 zł/h 

Logopeda  Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego 

w danym obszarze merytorycznym.  

 

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej 

jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

67 zł/h 

Asystent osoby 

niepełnosprawnej 

Ukończone kształcenie w zawodzie asystent osoby 

niepełnosprawnej, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 

r. w sprawie podstawy programowej kształcenia 

w zawodach.  

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej 

jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

63 zł/h 

Asystent osobisty 

osoby 

niepełnosprawnej 

Warunkiem  zatrudnienia kandydata  jako  AOON  

jest  uzyskanie  pozytywnej  opinii  psychologa  na  

podstawie weryfikacji predyspozycji 

osobowościowych oraz kompetencji społecznych: 

- podstawowych:  empatia,  zrównoważenie  

emocjonalne,  solidność,  zaradność,  

cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres, kultura 

osobista, motywacja do pracy; 

- pożądanych: umiejętność słuchania, umiejętność 

nawiązywania kontaktu z innymi, umiejętność 

zachowań asertywnych; 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii psychologa, 

AOON mogą zostać kandydaci: 

- posiadający  minimum roczne doświadczenie  w  

realizacji  usług  asystenckich, w  tym  zawodowe,  

wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia 

roli opiekuna faktycznego; Doświadczenie w pracy 

z osobami z niepełnosprawnościami powinno być 

potwierdzone stosownymi dokumentami na etapie 

20 zł/h 
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rekrutacji do projektu. 

- bez  adekwatnego  doświadczenia,  którzy  odbyli  

minimum  60-godzinne  szkolenie asystenckie.  

Szkolenie  składa  się  z  minimum  20  godzin  

części  teoretycznej z  zakresu  wiedzy  ogólnej  

dotyczącej  niepełnosprawności,  udzielania  

pierwszej pomocy,  pielęgnacji  i  obsługi  sprzętu  

pomocniczego  oraz  z  minimum  40  godzin  

części praktycznej w formie przyuczenia do pracy 

np. praktyki, wolontariat; Stawka rozumiana jako 

godzina zegarowa. 

Pracownik socjalny Wymagania zgodne z ustawą z 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z 

późn. zm.). 

Wydatki na 

wynagrodzenie 

personelu są 

kwalifikowalne pod 

warunkiem, że ich 

wysokość odpowiada 

stawkom faktycznie 

stosowanym u 

beneficjenta poza 

projektami 

współfinansowanymi z 

funduszy 

strukturalnych i FS na 

analogicznych 

stanowiskach lub 

stanowiskach 

wymagających 

analogicznych 

kwalifikacji. 

Opiekun osób  

niesamodzielnych 

Wymagane doświadczenie: 

a) kwalifikacje  do  wykonywania  jednego  z  

zawodów:  opiekun środowiskowy,  AON,  

pielęgniarz,  opiekun  osoby  starszej,  opiekun  

medyczny,  opiekun kwalifikowany  w  domu  

pomocy  społecznej,  a  także  ukończone  szkolenie 

w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub 

pomocy przedmedycznej; 

b)  doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych, 

w tym zawodowe, wolontariackie  lub  osobiste  

wynikające  z  pełnienia  roli  opiekuna  

faktycznego  i  ukończone minimum 80-godzinne 

szkolenie z zakresu realizowanej usługi. 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej 

jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe 

20 zł/h 
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określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

Pielęgniarz Co najmniej tytuł licencjata pielęgniarstwa, wymagane 

świadectwa potwierdzające aktualizowanie wiedzy i 

umiejętności zawodowych (tj.: ukończenia studiów 

podyplomowych/kursów). 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 

minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

20 zł/h 

Fizjoterapeuta/ 

rehabilitant 

Wykształcenie wyższe/zawodowe lub 

certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia, doświadczenie 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy 

czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej 

dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata. 

Stawka rozumiana jako godzina zegarowa. 

63 zł/h 

Lekarz geriatra Wykształcenie wyższe/zawodowe lub 

certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia, doświadczenie 

umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy 

czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej 

dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata. 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 

minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

150 zł/h 

Lekarz psychiatra Wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 

minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

100 zł/h 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH 

Szkolenia z zakresu 

sprawowania opieki 

nad osobą 

niesamodzielną 

Minimum 80 h. Koszt szkolenia nie uwzględnia 

jedynie: 

- notatnika; 

- segregatora; 

- długopisu; 

- ubezpieczenia uczestników; 

- badania lekarskiego uczestników; 

- zwrotu kosztów dojazdu; 

- egzaminu: państwowego. 

Materiały szkoleniowe (xero, książki, itp.) oraz 

ubrania robocze wchodzą w skład kosztu szkolenia. 

900 zł/kurs 
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Poradnictwo 

psychologiczne 

Wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe w pracy z osobami 

zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej jako 60 

minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

71 zł/h 

Poradnictwo prawne Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w 

pracy z osobami zagrożonymi ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym. 

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. 

Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej 

jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe 

określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania 

konkretnego rodzaju zajęć. 

Stawka jest adekwatna, gdy służy rozwiązaniu 

konkretnego problemu, jest świadczona 

indywidualnie w zależności od potrzeb. 

120 zł/h 

SPRZĘT SPECJALISTYCZNY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI I OSÓB 

NIESAMODZIELNYCH 

Balkonik - 110 zł/ 

sztuka 

Siedzisko wannowe - 250 zł/ 

sztuka 

Kule - 45 zł/ 

sztuka 

Mata antypoślizgowa 

do wanny lub pod 

prysznic 

wymiary minimum 23 cm x 40 cm 39 zł/sztuka 

INNE WYDATKI 

Dowóz do miejsca 

pracy lub ośrodka 

wsparcia 

samochodem 

specjalistycznym 

- Wydatek 

kwalifikowalny do 

wysokości opłat za 

środki transportu 

publicznego 

szynowego lub 

kołowego zgodnie 

z cennikiem biletów 

II klasy 

obowiązującym na 

danym obszarze. 

 

WYPOSAŻENIE TIK 

Tablet**/*** Dysk twardy 16 GB, przekątna ekranu 10-10.9 cala 

o rozdzielczości ekranu 1280x800,  system operacyjny 

860 zł/szt. 
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Android. 

Laptop**/*** Procesor Intel Core i3, 1700 MHz, pamięć RAM 4 GB, 

dysk twardy 500 GB, przekątna ekranu 15,6 cala, 

matryca błyszcząca o rozdzielczości ekranu nie 

mniejszej niż  1366x768, system operacyjny Windows 

8.1, posiada napęd optyczny. 

1 900 zł/szt. 

Oprogramowanie 

biurowe**/*** 

Microsoft Office 2013 dla Użytkowników domowych i 

Małych Firm OEM. 

770 zł/szt. 

Komputer 

stacjonarny**/*** 

Komputer stacjonarny, procesor 

4 rdzeniowy, 8 GB RAM-u, dysk twardy 500 GB. 

3 000 zł/szt. 

Monitor**/*** Przekątna 19 cali. 540 zł/szt. 

UPS**/*** - 360 zł/szt. 

Drukarka laserowa 

*/**/*** 
- 

350 zł/szt. 

Urządzenie 

wielofunkcyjne 

*/**/*** 

- 

2 300 zł/szt. 

Aparat cyfrowy**/*** - 520 zł/szt. 

Kamera 

cyfrowa**/*** 
- 

850 zł/szt. 

Kamera internetowa 

**/*** 
- 

66 zł/szt. 

Odtwarzacz 

DVD**/*** 
- 

150 zł/szt. 

Dyktafon**/*** - 180 zł/szt. 

Niszczarka - 90 zł/szt. 

 

*Co do zasady zakup urządzenia wielofunkcyjnego możliwy jest wyłącznie w sytuacji, 

gdy w projekcie nie są ponoszone wydatki na inny sprzęt służący do druku i sprzęt ten będzie 

wykorzystywany w projekcie do przygotowywania materiałów dla uczestników projektu, 

np. materiałów szkoleniowych (działania te nie są powierzone przez Wnioskodawcę podmiotowi 

zewnętrznemu). Poniesienie wydatku na powyższy sprzęt jest możliwe pod warunkiem, że jest on niezbędny i 

wynika np. ze specyfiki wsparcia oferowanego projekcie, wielkości grupy docelowej,  

a konieczność zakupu tych urządzeń została uzasadniona we wniosku o dofinansowanie.  

W przypadku, gdy Wnioskodawca w ramach innych projektów finansowanych ze środków unijnych, ze 

środków własnych czy też ze źródeł prywatnych dokonał zakupu urządzeń do druku, co do zasady należy 

uznać, że posiada wystarczający potencjał w tym zakresie. Wówczas w ramach nowego projektu możliwy jest 

zakup materiałów eksploatacyjnych – pod warunkiem, że wydatek ten został uzasadniony.  

 

**Wydatki te co do zasady nie powinny być kwalifikowalne w ramach projektów chyba, 

że jest to niezbędny sprzęt do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego danego zadania.  

 

***Wydatek ten co do zasady nie powinien być kwalifikowalny w ramach projektów. Wnioskodawca 

decydując się na realizację projektu powinien posiadać urządzenia techniczne umożliwiające przeprowadzenie 

szkoleń. W wyjątkowych przypadkach, gdy Wnioskodawca nie posiada wystarczającego zaplecza 

technicznego i urządzenia te są niezbędne do prowadzenia zajęć, wydatek należy uznać za kwalifikowalny. 

MEBLE I WYPOSAŻENIE 

Krzesło obrotowe - 210 zł/szt. 
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Flipchart - 350 zł/szt. 

Szafa biurowa na 

dokumenty 

O wymiarach nie mniejszych niż 

143 cm x 70 cm x 30 cm. 

990 zł/szt. 

 Szafa metalowa na 

dokumenty  

O wymiarach nie mniejszych niż 

190 cm x 80 cm x 40 cm, 5 półek. 

1 100 zł/szt. 

Biurko - 310 zł/szt. 

UBEZPIECZENIE 

Ubezpieczenie NNW Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 10 000 zł 

osoba/rok. 
59 zł/osoba/ rok 

ZROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

Zwrot kosztów dojazdu 

- 

Wydatek 

kwalifikowalny do 

wysokości opłat za 

środki transportu 

publicznego 

szynowego lub 

kołowego zgodnie 

z cennikiem biletów 

II klasy 

obowiązującym na 

danym obszarze. 

 

 

 


