
 
 
 
 

Załącznik nr 16 

do Regulaminu konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18 

 

Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług  

w ramach konkursu nr RPMP.08.06.02-IP.02-12-031/18 

 

Lp.  Kategoria wydatków Warunek kwalifikowania wydatku 
Jednostka 

miary 

Maksymalna stawka brutto brutto 

[zł] 

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.  

osoba 82,35 zł 

2. 

Badanie mammograficzne 

- etap podstawowy w pracowni 

mobilnej 

osoba 76,50 zł 

3. 

Badanie cytologiczne - pobranie 

materiału z szyjki macicy do 

przesiewowego badania 

cytologicznego 

osoba 20,00 zł 

4. Przerwa kawowa1 

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

▪ Wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia,  
w ramach której ma być świadczona przerwa kawowa dotyczy 
tej samej grupy osób i nie jest przewidziany zimny bufet. 

▪ Obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna,  drobne 

słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub 

osobę/dzień 

szkoleniowy 
15,00 zł 

                                                           
1 W przypadku, gdy wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa powyżej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut) istnieje możliwość zapewnienia drugiej przerwy kawowej (dotyczy to również 

przypadku, gdy przewidziany jest zimny bufet). 
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owoce, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, 

o ile mieści się w określonej cenie rynkowej. 

▪ Cena rynkowa powinna być uzależniona od  rodzaju oferowanej 

usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres usługi 

(np. kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna bez drobnych 

słonych lub słodkich przekąsek). 

5. Lunch/ obiad 

▪ 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) i nie jest 
przewidziany zimny bufet. 

osobę/ 

posiłek 
22,00 zł 

6. Wynajem sali szkoleniowej  

▪ Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką 

realizowanego projektu. 

▪ Obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, zgodnie 

z potrzebami projektu, m.in. w stoły, krzesła, rzutnik 

multimedialny z ekranem, komputer, tablice flipchart lub tablice 

suchościeralne, bezprzewodowy 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 dotyczy też wynajmu sali na różnego typu grupowe 

spotkania merytoryczne, o ile ich realizacja jest niezbędna 

i wynika z celu realizacji projektu, zaś cena powinna być niższa, 

jeśli koszt nie obejmuje wyposażenia określonego jak dla 

wynajmu sali szkoleniowej. 

▪ Cena obejmuje wynajem krótkoterminowy (w przypadku 

wynajmu sal szkoleniowych na okres dłuższy niż 80 godzin 

zegarowych cena powinna być niższa).  

godzina 

zegarowa 

szkolenia  

42,00 zł 
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▪ Cena nie dotyczy wynajmu sal wyposażonych w sprzęt 

specjalistyczny umożliwiający udział w szkoleniach osób 

z innymi rodzajami niepełnosprawności niż niepełnosprawność 

ruchowa (np. sala z pętlą indukcyjną) 

▪ Cena dotyczy wynajmu sali dla 10-15 osób. 

7. 

Zwrot kosztów dojazdu niezbędny 

dla realizacji badania, z miejsca 

zamieszkania do miejsca 

wykonywania badania i z powrotem 

Wydatek kwalifikowalny w związku z uzasadnionymi potrzebami 

grupy docelowej. 
  

▪ Zwrot opłat za bilety II klasy na środki transportu publicznego 

(szynowego lub kołowego) według kosztów rzeczywistych, 

udokumentowanych biletem/wydrukiem potwierdzającym cenę 

biletu na danej trasie wraz z oświadczeniem uczestnika 

o datach i liczbie przejazdów. 

osoba/szt 

▪ Cena uzależniona od cenników 

operatorów komunikacji 

publicznej. 

 

▪ Zwrot opłat za korzystanie z transportu prywatnego 

(samochodu) na postawie stawki kilometrowej określonej 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu w sprawie warunków 

ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania 

do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli 

i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. 

km 

▪ Liczbę kilometrów pomiędzy 

miejscem zamieszkania i badania 

i z powrotem przelicza się wg 

stawki 0,5214 zł za km (pojazdy 

o pojemności silnika do 900 cm3) 

lub 0,8358 zł za km (samochody 

o pojemności silnika powyżej 900 

cm3). 

 
1. Wyżej wymieniony Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych usług nie stanowi katalogu zamkniętego i może być 

rozszerzany o inne pozycje.  

2. 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.  

3.  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, 
wielkość grupy docelowej. Stawki wynagrodzeń powinny być adekwatne do stopnia skomplikowania projektu i zakresu obowiązków na danym 
stanowisku).  

4. Zaproponowany taryfikator należy stosować  łącznie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 


