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

 

Zgodnie z podrozdziałem 8.3 pkt 9 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności 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 należy stosować w przypadku epizodycznego 
zatrudnienia rozliczanego w godzinach.   

 

Sale szkoleniowe 

Lp. Kategoria wydatku Jednostka miary Kwota brutto 

1 
Sala komputerowa (10 
stanowisk komputerowych) 

godzina zegarowa 

45,00 PLN  
(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. 

    

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. 
 

 

 

Lp. Kategoria wydatku* Jednostka miary Kwota brutto 

1 Porada psychologiczna godzina zegarowa  110,00 PLN  

2 

Grupowe zajęcia 

przeprowadzane przez 

psychologa  

godzina lekcyjna  130,00 PLN  

3 Coaching indywidualny godzina zegarowa 230,00 PLN  

4 Terapia rodzinna godzina zegarowa 160,00 PLN 

5 

Zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 
(logopedyczne, korekcyjno-
kompensacyjne, 
socjoterapeutyczne)  

godzina lekcyjna 90,00 PLN 
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Wyposażenie, meble, sprzęt elektroniczny   

 

Zakup wyposażenia możliwy jedynie w wyjątkowych, 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 PLN 

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 PLN 

3 

Tablica interaktywna (bez projektora,  

o minimalnej specyfikacji technicznej: 

przekątna 75")  

sztuka   3 500,00 PLN 

4 

Projektor (o minimalnej specyfikacji 

technicznej: rozdzielczość WXGA, jasność 

2500 ANSI lumen, kontrast 2500:1) 

sztuka  3 500,00 PLN 

5 Drukarka laserowa kolorowa A4 sztuka 800,00 PLN  

6 Drukarka laserowa monochromatyczna A4 sztuka 500,00 PLN  

7 Flipchart/tablica suchościeralna sztuka 340,00 PLN 

8 Biurko sztuka 330,00 PLN   

9 Krzesło obrotowe  sztuka 320,00 PLN  


