
 

Załącznik nr 13 do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług w ramach konkursu RPMP.08.06.01-

IP.02-12-015/19 

 Dokument opracowany został na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, analizy cen 

rynkowych występujących w regionie, a także w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektów w ramach PO KL, 

POWER oraz RPO WM. Nie stanowi on katalogu zamkniętego, tzn. dopuszcza się ujmowanie w budżetach kosztów w nim 

niewskazanych. Stawki ujęte w dokumencie są stawkami maksymalnymi, co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania 

przez oceniających stawek założonych na ich maksymalnym poziomie. Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona 

akceptowana w każdym projekcie - przy ocenie budżetu brane będą pod uwagę takie czynniki jak np. stopień złożoności projektu, 

wielkość zespołu projektowego, wielkość grupy docelowej, zakres działalności pracodawcy, liczbę zatrudnionych pracowników 

przez pracodawcę. Stawki wynagrodzeń powinny być adekwatne do stopnia skomplikowania projektu i zakresu obowiązków na 

danym stanowisku. 

Wprowadzenie powyższego mechanizmu ma zagwarantować stosowanie przez wnioskodawców racjonalnych i efektywnych cen, 

tzn. niezawyżonych w stosunku do cen i stawek rynkowych. Jednocześnie zapisy niniejszego dokumentu zostaną uwzględnione 

podczas oceny merytorycznej przeprowadzonej przez KOP. 

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 ww. 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.  



Poniżej wskazane wydatki będą kwalifikowane pod warunkiem realizacji wsparcia zgodnie z Małopolskimi Standardami Usług 

Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES). 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług w ramach konkursu nr RPMP.08.06.01-IP.02-12-015/19 

Lp. KATEGORIA WYDATKÓW Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów Maksymalna cena rynkowa brutto 

1. 
DORADCA BIZNESOWY/HR BIZNES 

PARTNER/SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA 
WIEKIEM 

 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego 
projektu stopniem złożoności projektu, wielkością grupy docelowej, 
zakresem działalności pracodawcy, liczbą zatrudnionych pracowników przez 
pracodawcę. 

 Usługi doradztwa w zakresie zarządzania wiekiem mogą być świadczone 
przez osoby posiadające  
 - umiejętności badania, rozpoznawania i rekomendowania rozwiązań dla 
konkretnego klienta, 
 - umiejętność analitycznego myślenia 
- wiedzę z zakresu HR w obszarach rekrutacji, szkoleń oraz oceny 
pracowniczej 
- doświadczenie zawodowe w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, 
- wiedzę w danej branży. 

Osoba powinna znać specyfikę danej branży, być zorientowane na poszukiwanie 
i wprowadzanie nowych rozwiązań. 

W przypadku instytucji, która w ramach struktury ma wyodrębnione 
analogiczne stanowisko, wynagrodzenie powinno być na poziomie 

150,00 zł 

godzina zegarowa w przypadku umów 

cywilno-prawnych 

 

12 885,21 zł1 

etat w przypadku umowy o pracę 

 

                                                           
1
 Kwota wynagrodzenia jest kwotą brutto brutto uwzględniającą składki na ubezpieczenia społeczne (ubezpieczenie emerytalne – 9,76%, ubezpieczenie rentowe – 6,50%. 

Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych płacone przez płatnika tj. Beneficjenta (10710,00 zł kwota brutto + 2014,56 zł-suma składek 
pracodawcy/zleceniodawcy. Kwota nie uwzględnia składki na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest zróżnicowana, zgodnie z Ustawą z dnia 30 
października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
Przy planowaniu wysokości wynagrodzenia należy wziąć pod uwagę, że średnia kwota wynagrodzenia doradcy biznesowego kształtuje się na poziomie 9 825,59 zł (8270,00 
zł kwota brutto + 1 555,59-suma składek pracodawcy/zleceniodawcy). Kwota nie uwzględnia składki na ubezpieczenie wypadkowe – stopa procentowa składki jest 
zróżnicowana, zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz odpowiednimi aktami 
wykonawczymi do tej ustawy. 
 



standardowego  wynagrodzenia w danej instytucji na takim stanowisku, ale nie 
większe niż maksymalna cena rynkowa.  

 

Jeżeli specyfika projektu/projektów realizowanych przez Beneficjenta nie 
wymaga zatrudnienia doradcy biznesowego/HS biznes partnera/specjalisty ds. 
zarządzania wiekiem na więcej niż ¼ etatu, dopuszcza się zastosowanie stawki 
godzinowej.  
 

2. 
WYNAGRODZENIE TRENERA 

PROWADZĄCEGO SZKOLENIA Z ZAKRESU 
ZARZADZANIA WIEKIEM 

 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego 
projektu. 

 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 trener posiada kompetencje społeczne 
i metodyczne związane z kształceniem osób dorosłych (rozumiane, jako 
ukończony min. 60 godzinny kurs dydaktyczny lub przygotowujący do 
kształcenia dorosłych lub doświadczenie w kształceniu dorosłych – min. 750 
godzin). 

200,00 zł 

godzina zegarowa w przypadku umów 
cywilno-prawnych 

 

 

 


