Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 1276/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 15 września 2020 r.

Załącznik nr 11
do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20

Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla przykładowych towarów i usług w ramach konkursu
nr RPMP.08.04.02-IP.02-12-010/20
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
wystąpiła sytuacja, w której wygenerowane oszczędności w ramach innych działań, przesuwane są na niedoszacowane
wynagrodzenia.
W przypadku kategorii wydatków dotyczących zakupu sprzętu elektronicznego, stanowią one wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie
wskazanego sprzętu jest niezbędne w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (udzielania wsparcia uczestnikom projektu),
nie do obsługi projektu (co jest finansowane w ramach kosztów pośrednich). Wydatki są kwalifikowalne 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. Wydatki te stanowią wydatki kwalifikowalne w przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada wystarczającego
zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom projektu.
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 2,9% (CPI r/r).
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Przykładowy wykaz dopuszczalnych stawek dla przykładowych usług
L.p.

Kategoria usług

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto brutto
projektów

1.

Pośrednictwo pracy/Osoba
ds. monitorowania rynku
pracy

•
•

•

2.

Doradztwo zawodowe

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu.
Wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie jest
realizowane zgodnie ze Standardem usług
(załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu).
Stawki określone w katalogu stanowią kwotę
brutto brutto (tj. uwzględniają koszty
pracodawcy). Wynagrodzenie osób
zaangażowanych w realizację projektu w ramach
umowy o pracę nie może przekraczać
miesięcznie kwoty brutto brutto określonej
w katalogu maksymalnych stawek.
Wynagrodzenie za mniejszy wymiar etatu jest
liczone proporcjonalnie w stosunku do stawek
określonych dla pełnego etatu, a zaangażowanie
osób realizujących projekt nie może przekroczyć
liczby godzin odpowiadającej 1,5 etatu w danym
miesiącu.

110,00 zł – 1 godzina zegarowa
w przypadku umowy cywilno-prawnej
5 200,00 zł – 1 etat/miesiąc
w przypadku umowy o pracę

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 140,00 zł – 1 godzina zegarowa
w przypadku umowy cywilno-prawnej
specyfiką realizowanego projektu.
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L.p.

Kategoria usług

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto brutto
projektów
•

•

3.

Wsparcie psychologiczne

•
•

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie jest
realizowane zgodnie ze Standardem usług
(załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu).
Stawki określone w katalogu stanowią kwotę
brutto brutto (tj. uwzględniają koszty
pracodawcy). Wynagrodzenie osób
zaangażowanych w realizację projektu w ramach
umowy o pracę nie może przekraczać
miesięcznie kwoty brutto brutto określonej
w katalogu maksymalnych stawek.
Wynagrodzenie za mniejszy wymiar etatu jest
liczone proporcjonalnie w stosunku do stawek
określonych dla pełnego etatu, a zaangażowanie
osób realizujących projekt nie może przekroczyć
liczby godzin odpowiadającej 1,5 etatu w danym
miesiącu.

4 940,00 zł – 1 etat/miesiąc
w przypadku umowy o pracę2

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu.
Wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie jest
realizowane zgodnie ze Standardem usług
(załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu).
Stawki określone w katalogu stanowią kwotę
brutto brutto (tj. uwzględniają koszty
pracodawcy). Wynagrodzenie osób

160,00 zł – 1 godzina zegarowa
w przypadku umowy cywilno-prawnej
5 500,00 zł – 1 etat/miesiąc
w przypadku umowy o pracę
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L.p.

Kategoria usług

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto brutto
projektów
zaangażowanych w realizację projektu w ramach
umowy o pracę nie może przekraczać
miesięcznie kwoty brutto brutto określonej
w katalogu maksymalnych stawek.
Wynagrodzenie za mniejszy wymiar etatu jest
liczone proporcjonalnie w stosunku do stawek
określonych dla pełnego etatu, a zaangażowanie
osób realizujących projekt nie może przekroczyć
liczby godzin odpowiadającej 1,5 etatu w danym
miesiącu.

4.

Wsparcie trenera
zatrudnienia wspieranego

•
•

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu.
Wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie jest
realizowane zgodnie ze Standardem usług
(załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu).
Stawki określone w katalogu stanowią kwotę
brutto brutto (tj. uwzględniają koszty
pracodawcy). Wynagrodzenie osób
zaangażowanych w realizację projektu w ramach
umowy o pracę nie może przekraczać
miesięcznie kwoty brutto brutto określonej
w katalogu maksymalnych stawek.
Wynagrodzenie za mniejszy wymiar etatu jest
liczone proporcjonalnie w stosunku do stawek

150,00 zł – 1 godzina zegarowa
w przypadku umowy cywilno-prawnej
5 300,00 zł – 1 etat/miesiąc
w przypadku umowy o pracę
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L.p.

Kategoria usług

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto brutto
projektów
określonych dla pełnego etatu, a zaangażowanie
osób realizujących projekt nie może przekroczyć
liczby godzin odpowiadającej 1,5 etatu w danym
miesiącu.

Świadczenia przysługujące uczestnikom projektu
L.p.

Kategoria wydatków

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów

1.

Stypendium za okres
odbywania szkolenia

•
•

•

1
2

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu.
Osobom uczestniczącym w szkoleniach
przysługuje stypendium szkoleniowe, które
miesięcznie wynosi 120% zasiłku1, o którym
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2, jeżeli
miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co
najmniej 150 godzin
W przypadku niższego miesięcznego wymiaru
godzin szkolenia, wysokość stypendium
szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym,

1 440,00 zł
miesięcznie

9,60 zł
za godzinę zegarową
Kwota nie uwzględnia składek na
obowiązkowe ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe,
które opłaca podmiot kierujący na
staż. Dlatego we wniosku oprócz

Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez płatnika tj. beneficjenta.
Z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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L.p.

Kategoria wydatków

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów

•

2.

Stypendium za okres
odbywania stażu

•
•

•

że 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.
Metodologia wyliczenia stypendium znajduje się
w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu.

stypendium należy zaplanować
również ww. składki.

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu.
W okresie odbywania stażu stażyście
przysługuje stypendium stażowe, które
miesięcznie wynosi 80% wartości netto
minimalnego wynagrodzenia za pracę3 o którym
mowa w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku
złożenia przez beneficjenta wniosku o
dofinansowanie w odpowiedzi na ogłoszony
konkurs4.
Metodologia wyliczenia stypendium znajduje się
w załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu.

1536,50 zł5 miesięcznie
Kwota nie uwzględnia składek na
obowiązkowe ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe,
które opłaca podmiot kierujący na
staż. Dlatego we wniosku oprócz
stypendium należy zaplanować
również ww. składki.

3

Minimalne wynagrodzenie za płacę brutto od 2020 r. wynosi 2600 zł, co stanowi 1920,62 zł netto.
Sekcja 3.5.2 pkt 5 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
5
Miesięczna wysokość stypendium stażowego przysługuje, jeżeli liczba godzin stażu w miesiącu kalendarzowym wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie. W przypadku
osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna
liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie.
4
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L.p.

Kategoria wydatków

3.

Ubezpieczenie emerytalne, •
rentowe i wypadkowe od
stypendium szkoleniowego •

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów

•

4.

Ubezpieczenie emerytalne,
rentowe i wypadkowe od
stypendium stażowego

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu.
Osoby uczestniczące w szkoleniu pobierający
stypendium szkoleniowe podlegają obowiązkowo
ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i
wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów
powodujących obowiązek ubezpieczeń
społecznych.
Łączne składki na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe i wypadkowe kształtują się na poziomie
od 28,19% do 30,85% (składka wypadkowa
ustalona przez ZUS dla każdego podmiotu
indywidualnie – od 0,67% do 3,33%).

405,94 zł - do wyliczenia przyjęto:
19,52% ubezpieczenie emerytalne;
8% ubezpieczenie rentowe; 0,67%
ubezpieczenie wypadkowe.

•

433,14 zł - do wyliczenia przyjęto:
19,52% ubezpieczenie emerytalne;
8% ubezpieczenie rentowe; 0,67%
ubezpieczenie wypadkowe.

•

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to
uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.
Stażyści pobierający stypendium stażowe
podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnym, rentowym i wypadkowemu,
jeżeli nie mają innych tytułów powodujących
obowiązek ubezpieczeń społecznych.
Łączne składki na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe i wypadkowe kształtują się na
poziomie od 28,19% do 30,85% (składka
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L.p.

Kategoria wydatków

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów
wypadkowa ustalona przez ZUS dla każdego
podmiotu indywidualnie – od 0,67% do
3,33%).

5.

Refundacja kosztów opieki
nad dzieckiem/dziećmi do
lat 7 lub osobą zależną6

•
•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu.
Osobom uczestniczącym w szkoleniu i/lub stażu,
w trakcie jego trwania, można pokryć koszty
opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz
osobami zależnymi w wysokości wynikającej
z wniosku o dofinansowanie.

20,00 zł – godzina zegarowa
w przypadku umowy cywilno-prawnej
dla opiekuna osoby zależnej7
20,00 zł – godzina zegarowa
w przypadku umowy cywilno-prawnej
dla niani8

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

Wskazana kwota jest kwotą przypadającą na jednego uczestnika, niezależnie od liczby posiadanych dzieci/osób zależnych będących pod opieką uczestnika.
Kwota wynagrodzenia opiekuna osoby zależnej nie uwzględnia kosztów po stronie pracodawcy.
8 Kwota wynagrodzenia niani nie uwzględnia kosztów po stronie pracodawcy.
6
7

9

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 Maksymalna stawka brutto
projektów

1.

Wynajem sal
wykładowych/
szkoleniowych

•
•

(10-15 osób)

•

•

2.

Wynajem sali
komputerowej

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 50,00 zł za godzinę zegarową
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).
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 60,00 zł za godzinę zegarową
specyfiką realizowanego projektu.
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L.p.

Kategoria wydatków

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów

(10 stanowisk
komputerowych)

•

•

•

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).

Przykładowy wykaz dopuszczalnych cen za realizację wsparcia towarzyszącego
L.p.

Kategoria wydatków

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów

1.

Przerwa kawowa

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 15,00 zł – osoba/dzień szkoleniowy
specyfiką realizowanego projektu, zadania,
działania.
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L.p.

2.

Kategoria wydatków

Lunch/obiad/kolacja

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów
•

Cena rynkowa powinna być uzależniona od
rodzaju oferowanej usługi i odpowiednio niższa
w przypadku, gdy jej zakres jest mniejszy.

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 27,00 zł – osoba/dzień szkoleniowy
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.

•
•

3.

Nocleg w kraju

•
•

4.

Zwrot kosztów dojazdu

•
•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu.
Wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie (np.
szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy osób
trwa co najmniej 2 dni, a uczestnik posiada
miejsce zamieszkania w miejscowości innej niż
miejsce, w którym świadczone jest wsparcie.

hotel o maksymalnym standardzie 3*:
230,00 zł – 1 nocleg/1 osoba
hotel o niższym standardzie niż 3*
oraz pensjonat, motel itd.: 140,00 zł
– 1 nocleg/1 osoba

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione cena uzależniona od cenników
operatorów komunikacji publicznej
specyfiką realizowanego projektu.
Wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za
środki transportu publicznego szynowego lub
12

L.p.

Kategoria wydatków

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów

•

kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy
obowiązującym na danym obszarze. Istnieje
możliwość korzystania ze środków transportu
prywatnego (samochód lub taksówka) jako
refundacja wydatku faktycznie poniesionego,
jednakże tylko do wysokości ceny biletu
środkami transportu publicznego na danej trasie.
W przypadkach uzasadnionych racjonalnością
wydatkowania środków za koszt kwalifikowalny
można uznać koszt zakupu biletów okresowych,
trasowanych, imiennych dla uczestników
projektu. Gdy dana forma wsparcia nie odbywa
się w sposób ciągły, ale np. w wybrane dni
tygodnia lub w przypadkach nieobecności
uczestnika projektu na zajęciach, koszt biletu
okresowego należy kwalifikować proporcjonalnie
w stosunku do faktycznej ilości dojazdów
uczestnika na miejsce realizacji formy wsparcia
w okresie, którego dotyczy bilet.
W uzasadnionych przypadkach, np. gdy nie jest
możliwy dojazd uczestników projektu (np. osoby
z niepełnosprawnością) we własnym zakresie lub
nie jest możliwy dojazd dostępnymi środkami
komunikacji, możliwe jest ponoszenie kosztu
przejazdu w wysokości wyższej niż wskazano.
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Przykładowy wykaz dopuszczalnych cen zakupu sprzętu elektronicznego
Zakup sprzętu jest możliwy jedynie w wyjątkowych, merytorycznie uzasadnionych sytuacjach, pod warunkiem, że konieczność
zakupu wynika ze specyfiki projektu, potrzeb grupy docelowej i spełnia zasady określone w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

L.p.

Kategoria wydatków

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów

1.

Laptop

•

•

2.

Projektor multimedialny

•

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 3 190,00 zł / sztuka
specyfiką realizowanego projektu, potrzebami
w przypadku jednorazowego odpisu
grupy docelowej.
amortyzacyjnego
Wydatek obejmuje laptop wraz z systemem
operacyjnym MS Windows, pakietem biurowym,
o minimalnej specyfikacji technicznej: procesor
1,5 GHZ, 4GB RAM, 500 GB HDD, przekątna
wyświetlacza 15,6.
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 2 470,00 zł / sztuka
specyfiką realizowanego projektu, potrzebami
w przypadku jednorazowego odpisu
grupy docelowej.
amortyzacyjnego
Wydatek obejmuje projektor o minimalnej
specyfikacji technicznej: rozdzielczość WXGA,
jasność 2500 ANSI lumen, kontrast 2500:1.
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L.p.

Kategoria wydatków

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny Maksymalna stawka brutto
projektów

3.

Ekran projekcyjny

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 390,00 zł / sztuka
specyfiką realizowanego projektu, potrzebami
w przypadku jednorazowego odpisu
grupy docelowej.
amortyzacyjnego

4.

Urządzenie wielofunkcyjne

•

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 1 590,00 zł / sztuka
specyfiką realizowanego projektu, potrzebami
w przypadku jednorazowego odpisu
grupy docelowej.
amortyzacyjnego
Wydatek obejmuje urządzenie, które posiada co
najmniej funkcję druku, kserokopiarki, skanera.

•
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