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Wprowadzenie  

 
Katalog maksymalnych dopuszczalnych cen rynkowych dla 
przykładowych towarów i usług w projektach konkursowych  
 

Zgodnie z podrozdziałem 8.2 pkt 9 Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych 
dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020, właściwa instytucja będąca stroną umowy jest zobowiązana 
do określenia cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych  wydatków w odniesieniu 
do danej grupy projektów w ramach RPO WM oraz - o ile dotyczy – innych wymagań, w tym 
oczekiwanego standardu realizacji tego typu usług.  

1. W katalogu określono maksymalne ceny dla najczęściej występujących kosztów  
w projektach finansowanych z EFS. 

2. Określenia maksymalnych cen rynkowych dokonano w oparciu o rozeznanie rynku 
polegające, co do zasady, na przeanalizowaniu co najmniej trzech ofert dla każdej 
kategorii kosztu, analizie cenników zamieszczonych na stronach internetowych, jak 
również dotychczasowego doświadczenia we wdrażaniu projektów 
współfinansowanych w ramach EFS oraz zaleceń IZ.  

3. Ceny ujęte w katalogu służą do oceny kwalifikowalności planowanych wydatków. 

4. Ocena kwalifikowalności wydatków w zakresie ich efektywności, racjonalności  
z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów  
będzie również dokonywana podczas weryfikacji wniosków o płatność oraz kontroli na 
miejscu realizacji projektu.   

5. Proces weryfikacji i oceny budżetu projektu jest dokonywany przez pryzmat 
realizowanych w projekcie zadań, określonych celów, rezultatów oraz wielu innych 
czynników, w związku z powyższym, przyjęcie maksymalnej dopuszczalnej ceny nie 
oznacza automatycznego akceptowania pozycji budżetowych oraz ich wysokości 
przez oceniających i rozliczających projekt.  
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Przykładowy wykaz dopuszczalnych cen dla specjalistycznego personelu. 

  

* W przypadku zatrudnienia personelu wskazane stawki (1-3) należy stosować w przypadku epizodycznego 
zatrudnienia rozliczanego w godzinach.   

Przy ustalaniu wynagrodzenia za pracę/stawki za godzinę pracy osób bezpośrednio 
świadczących usługi społeczne w projekcie, należy uwzględnić zapisy Podrozdziału 6.1. pkt. 
7 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 tj. wynagrodzenie za 
pracę/stawka za godzinę pracy osób bezpośrednio świadczących usługi społeczne w projekcie 
nie mogą być niższe od minimalnego wynagrodzenia za prace/minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

Wymagane minimalne kompetencje i kwalifikacje dla osób na stanowisku Asystenta 
Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w projektach realizowanych w ramach osi 9. 
RPO WM 2014-2020. 

Zakres minimalnych wymagań dla osób na stanowisku Asystenta Osobistego Osoby 
Niepełnosprawnej (AOON) określono w Załączniku nr 1 Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego na lata 2014-20020.  

Lp. Kategoria wydatku Jednostka miary Kwota brutto 

1 Porada psychologiczna* godzina zegarowa 100,00 zł  

2 Grupowe zajęcia 

przeprowadzane przez 

psychologa  

godzina lekcyjna 130,00 zł  

3 
Asystent osoby 
niepełnosprawnej / asystent 
osobisty osoby 
niepełnosprawnej 

etat/ godzina 

zegarowa 

wydatek kwalifikowany w przypadku 

osób z niepełnosprawnościami; 
 

wydatek kwalifikowany, o ile asystent 
osoby niepełnosprawnej ukończył 
kształcenie w niniejszym zawodzie, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 
r. w sprawie podstawy programowej 
kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184 
z późn. zm.); 
 
wydatek kwalifikowalny, o ile asystent 
osobisty posiada pozytywną opinię 
psychologa oraz doświadczenie 
wynikające z pełnienia roli opiekuna 
faktycznego w realizacji usług 
asystenckich lub odpowiednie 
przeszkolenie zgodnie z Wytycznymi 
w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
EFS i EFRR na lata 2014-2020; 
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Wymogiem formalnym zatrudnienia na stanowisko/pełnienia funkcji asystenta osobistego 

osoby niepełnosprawnej1 jest uzyskanie pozytywnej opinii psychologa w zakresie 

predyspozycji osobowościowych oraz kompetencji społecznych. Minimalny zakres badania 

predyspozycji obejmuje cechy takie jak empatia, zrównoważenie emocjonalne, solidność, 

zaradność, cierpliwość, dyskrecja, odporność na stres kultura osobista, motywacja do pracy 

oraz dodatkowo umiejętność słuchania, umiejętność nawiązywania kontaktu z innymi, 

umiejętność zachowań asertywnych. Wydana opinia powinna być w formie pisemnej poparta 

odpowiednimi/adekwatnymi metodami badania  ww. predyspozycji.  

Spełniając powyższy warunek kandydaci na AOON winni spełnić jedno z wymagań: 

 posiadają doświadczenie w realizacji usług asystenckich, w tym zawodowe, 

wolontariackie lub osobiste, wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego. 

Doświadczenie AOON może być weryfikowane przy pomocy oświadczenia (weryfikacja 

doświadczenia osobistego wynikającego z roli opiekuna faktycznego) lub zaświadczenia 

(weryfikacja doświadczenia z wolontariatu, zawodowe). Zarówno w oświadczeniu, jaki 

i zaświadczeniu, powinna się znaleźć informacja nt. minimalnego doświadczenia 

w realizacji usług asystenckich w wymiarze 40 godzin.  

lub/i 

 odbyli min. 60-godzinne szkolenie asystenckie, składające się z min. 20 godz. części 

teoretycznej i 40 godz. części praktycznej. Część teoretyczna obejmuje  wiedzę ogólną 

z zakresu niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu 

pomocniczego. Część praktyczna  obejmuje przyuczenia do pracy np. poprzez  praktyki, 

wolontariat. 

 

Sale szkoleniowe 

Lp. Kategoria wydatku Jednostka miary Kwota brutto 

1 Wynajem sali wykładowej  
(cenę oszacowano dla sali na 
10-15 osób)  

godzina zegarowa 42,00 zł (cena uwzględnia wyposażenie 
sali w projektor multimedialny wraz 
z ekranem, flipchart lub tablicę 
suchościeralną, dostęp do Internetu) 

Wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz 
budynek, w którym się ona znajduje, 
zapewnia dostęp dla osób z 
niepełnosprawnością ruchową (tj. 
dostosowanie architektoniczne), przy 
czym obowiązek ten nie dotyczy 
udostępniania sal szkoleniowych jako 
wkład własny w projekcie; 

 

 

                                                           
1 Wydatek kwalifikowany w przypadku osób z niepełnosprawnościami. 
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Sale szkoleniowe – 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 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 

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). 

 

Wyposażenie, meble, sprzęt elektroniczny   

Zakup wyposażenia możliwy jest jedynie w merytorycznie uzasadnionych sytuacjach, pod warunkiem, 

że konieczność zakupu wynika ze specyfiki projektu, potrzeb grupy docelowej.  

Kategoria wydatku  Jednostka miary Kwota brutto 

1 

Komputer (Komputer wraz z monitorem, 

systemem operacyjnym MS Windows, 

pakietem biurowym MS Office, klawiaturą  

i myszą o minimalnej specyfikacji 

technicznej: procesor wielordzeniowy, 4GB 

RAM, 500GB HDD lub 128GB SSD) 

sztuka  3 000,00 zł  

2 
Laptop (Laptop wraz z systemem 

operacyjnym MS Windows, pakiet biurowy; 

minimalna specyfikacja techniczna: 

Procesor 1,5 GHZ, 4 GB RAM, 500 GB 

HDD, przekątna wyświetlacza 15,6) 

sztuka  3 000,00  zł 

3 Drukarka laserowa kolorowa A4 sztuka 800,00 zł  

4 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 sztuka 500,00 zł  

5 Biurko sztuka 330,00 zł   

6 Krzesło obrotowe  sztuka 320,00 zł  

7 Szafa na dokumenty sztuka 640,00 zł  

8 Teleopieka/system przywoławczy sztuka/zestaw/ 
usługa 

wydatek kwalifikowalny, o ile 
dotyczy usług opiekuńczych 
(skierowanych do osób 
niesamodzielnych); 
 
cena powinna być 
uzależniona od rodzaju 
towaru oraz uwarunkowań 
lokalnego rynku; 

9 Sprzęt pielęgnacyjny/wspomagający  sztuka wydatek kwalifikowalny, o ile 
dotyczy zakupu lub 
wypożyczenia sprzętu 
niezbędnego do opieki nad 
osobami niesamodzielnymi 
lub sprzętu zwiększającego 
samodzielność osób; 
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Wsparcie towarzyszące i inne koszty  

Lp. Kategoria wydatku Jednostka miary Kwota 

 

1 

 

Przerwa kawowa: 
 
wydatek kwalifikowalny, o ile jest 
uzasadniony specyfiką realizowanego 
projektu, zadania, działania   

 

 
osoba/dzień 
szkoleniowy 

15,00 zł 
(cena rynkowa powinna 
być uzależniona od 
rodzaju oferowanej usługi 
i odpowiednio niższa 
w przypadku, gdy jej 
zakres jest mniejszy)  

 

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 

 
osoba/dzień 
szkoleniowy 

22,00 zł 
(cena rynkowa powinna 
być uzależniona od 
rodzaju oferowanej usługi 
i odpowiednio niższa  
w przypadku gdy jej 
zakres jest mniejszy) 

3 Zwrot kosztów dojazdu/ przewozu 
osoby niesamodzielnej/ z 
niepełnosprawnościami do miejsca 
pracy lub ośrodka wsparcia/ dowozu 
posiłków 

- 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, 

- w przypadku korzystania ze środków 
transportu prywatnego (samochodu) jako 
refundacja kosztów poniesionych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu  
w sprawie warunków ustalania oraz 
sposobu dokonywania zwrotu kosztów 
używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli  
i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy. 

usługa wydatek kwalifikowalny, 
o ile dotyczy działań 
zwiększających 
mobilność, autonomię 
i bezpieczeństwo osób 
z niepełnosprawnościami 
i osób niesamodzielnych, 
możliwy wyłącznie jako 
element kompleksowych 
projektów dotyczących 
usług asystenckich lub 
opiekuńczych; 

 

cena uzależniona od 
cenników operatorów 
komunikacji publicznej 

 

 

 
cena powinna być 
uzależniona od rodzaju 
towaru oraz uwarunkowań 
lokalnego rynku; 

 


