
 

Załącznik nr 15  

do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w ramach konkursu 
nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-004/20 

Katalog określa maksymalne dopuszczalne ceny dla najczęściej występujących kosztów w projektach finansowanych z EFS i nie 

stanowi on katalogu zamkniętego, tzn. może być rozszerzany o inne pozycje. Określenie maksymalnych dopuszczalnych cen 

rynkowych zostało wykonane w oparciu o rozeznanie rynku polegające, co do zasady, na przeanalizowaniu, co najmniej trzech 

ofert dla poszczególnych kategorii kosztu, analizie cenników na stronach internetowych, zaleceniach IZ, a także w oparciu 

o doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektów w ramach EFS. Katalog służy do oceny kwalifikowalności planowanych 

wydatków. 

Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi, co oznacza, że ich wysokość założona w budżecie projektu podlega 

indywidualnej ocenie i nie jest automatycznie akceptowana przez osoby weryfikujące. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza 

również, że dany rodzaj wydatku będzie akceptowany w każdym projekcie – przy ocenie niezbędności wydatku będzie brana pod 

uwagę m.in. specyfika projektu (np. stopień złożoności projektu, wielkość zespołu projektowego). Stawki wynagrodzeń powinny być 

adekwatne do stopnia skomplikowania projektu i zakresu obowiązków na danym stanowisku. 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług obowiązuje przez cały okres realizacji projektu, 

co oznacza, że ewentualne podwyżki wynagrodzeń w trakcie jego realizacji, nie mogą przekroczyć podanych stawek. Dodatkowo 

Beneficjent na etapie konstruowania budżetu projektu, powinien tak zaplanować wynagrodzenia w poszczególnych latach, aby nie 
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wystąpiła sytuacja, w której wygenerowane oszczędności w ramach innych działań, przesuwane są na niedoszacowane 

wynagrodzenia. 

Stawki ujęte w katalogu uwzględniają prognozowaną przez Narodowy Bank Polski inflację na rok 2020, która na dzień 

sporządzenia Katalogu maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług wynosi 2,8% (CPI r/r). 
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Przykładowy wykaz dopuszczalnych stawek dla przykładowych usług 

L.p. Kategoria usług Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 

Maksymalna stawka brutto brutto  

1. Badanie mammograficzne 

- etap podstawowy w 

pracowni stacjonarnej 

Koszt kwalifikowany w ramach projektu wyłącznie 

jako wkład własny do wysokości faktycznie 

poniesionych wydatków i nie wyższy od kwot 

określonych w niniejszym załączniku. 

86,47 zł/osoba 

2. Badanie mammograficzne 

- etap podstawowy w 

pracowni mobilnej 

Koszt kwalifikowany w ramach projektu wyłącznie 

jako wkład własny do wysokości faktycznie 

poniesionych wydatków i nie wyższy od kwot 

określonych w niniejszym załączniku. 

86,47 zł/osoba 

3. Badanie cytologiczne - 

pobranie materiału z szyjki 

macicy do przesiewowego 

badania cytologicznego 

Koszt kwalifikowany w ramach projektu wyłącznie 

jako wkład własny do wysokości faktycznie 

poniesionych wydatków i nie wyższy od kwot 

określonych w niniejszym załączniku. 

20,00 zł/osoba 

Przykładowy wykaz dopuszczalnych cen wynajmu sal 

W przypadku sal będących w dyspozycji Wnioskodawcy/Beneficjenta, ich wartość wycenia się jako koszt 

eksploatacji/utrzymania/wynajmu danego metrażu (zgodnie z metodologią przedstawioną przez Beneficjenta lub podmiot 

udostępniający wkład własny niepieniężny wnoszony na rzecz projektu). W przypadku Beneficjentów prowadzących działalność 

gospodarczą polegającą m.in. na wynajmie sal szkoleniowych, wkład niepieniężny kwalifikowany jest maksymalnie do wysokości 
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stawek stosowanych przez te podmioty w komercyjnej działalności, o ile stawki te nie przewyższają stawek określonych przez IP 

(w takim przypadku za kwalifikowalny może zostać uznany wkład własny do wysokości stawek określonych przez IP). 

L.p. Kategoria wydatków Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 

Maksymalna stawka brutto  

1. Wynajem sal 

wykładowych/ 

szkoleniowych 

(10-15 osób) 

 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 

specyfiką realizowanego projektu. 

 Obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, 

zgodnie z potrzebami projektu, m.in. w stoły, 

krzesła, projektor multimedialny z ekranem, 

tablice flipchart lub tablice suchościeralne, 

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).  

 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). 

50,00 zł za godzinę zegarową  
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Przykładowy wykaz dopuszczalnych cen za realizację wsparcia towarzyszącego 

L.p. Kategoria wydatków Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 

Maksymalna stawka brutto  

1. Przerwa kawowa  Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 

specyfiką realizowanego projektu, zadania, 

działania. 

 Cena rynkowa powinna być uzależniona od 

rodzaju oferowanej usługi i odpowiednio niższa 

w przypadku, gdy jej zakres jest mniejszy. 

15,00 zł – osoba/dzień szkoleniowy 

2. Lunch/obiad/kolacja  Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 

specyfiką realizowanego szkolenia/seminarium/ 

warsztatu itp. 

 W przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny, 

o ile finansowana jest usługa noclegowa. 

 Cena rynkowa powinna być uzależniona od 

rodzaju oferowanej usługi i odpowiednio niższa 

w przypadku, gdy jej zakres jest mniejszy. 

27,00 zł – osoba/dzień szkoleniowy 

3. Zwrot kosztów dojazdu 

niezbędny dla realizacji 

badania, z miejsca 

zamieszkania do miejsca 

wykonywania badania i z 

powrotem 

 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 

specyfiką realizowanego projektu. 

 Wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za 

środki transportu publicznego szynowego lub 

kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy 

obowiązującym na danym obszarze.  

 Istnieje możliwość korzystania ze środków 

cena uzależniona od cenników 

operatorów komunikacji publicznej 
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L.p. Kategoria wydatków Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny 

projektów 

Maksymalna stawka brutto  

transportu prywatnego (samochód lub taksówka) 

jako refundacja wydatku faktycznie poniesionego 

zgodnie ze stawką kilometrową określoną w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie 

warunków ustalania oraz sposobu dokonywania 

zwrotu kosztów.  

4. Refundacja kosztów opieki 

nad osobą zależną 

 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 

specyfiką realizowanego projektu. 

 Osobom uczestniczącym w formie wsparcia, w 

trakcie jego trwania, można pokryć koszty opieki 

nad osobami zależnymi w wysokości wynikającej 

z wniosku o dofinansowanie. 

20,00 zł – godzina zegarowa 

w przypadku umowy cywilno-prawnej 

dla opiekuna/ki osoby zależnej/niani. 

 

 


