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Załącznik nr  10  

do Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.04-IP.01-12-002/21 

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 stawki 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 

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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Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Stawka  

1.  Wynagrodzenia 

nauczycieli   

godzina  *Stawka liczona jako brutto  

z uwzględnieniem obowiązkowych 

narzutów płaconych przez pracodawcę. 

Za każdą godzinę prowadzenia zajęć 

nauczycielowi przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ustalonej, 

jak za godziny ponadwymiarowe  

w sposób określony w art. 35 ust. 3 

ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 

stycznia 1982 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

2215). Wynagrodzenie nauczycieli 

powinno wynikać z kwoty bazowej 

ustalonej corocznie w ustawie 

budżetowej. Zastosowanie ma również 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r.  

w sprawie wysokości minimalnych 

stawek wynagrodzenia zasadniczego 

nauczycieli, ogólnych warunków 

przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego oraz 

wynagradzania za pracę w dniu wolnym 

od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 416  

z późn. zm.).  

2.  

Zwrot kosztów 

dojazdu 

Wydatek kwalifikowalny   

w związku z 

uzasadnionymi 

potrzebami grupy 

docelowej  - wydatek 

kwalifikowalny do 

wysokości opłat za 

środki transportu 

publicznego 

szynowego lub 

kołowego zgodnie  

z cennikiem biletów  II 

klasy obowiązującym  

na danym obszarze, 

także  w przypadku 

korzystania ze środków 

transportu prywatnego 

jako refundacja 

osoba  

Cena uzależniona od cenników 

operatorów komunikacji publicznej.  
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Lp.  Kategoria wydatku  
Jednostka 

miary  
Stawka  

wydatku faktycznie 

poniesionego do ww.  

wysokości   

3.  Mikroskop sztuka 1 500,00 zł 

4.  Tablet sztuka 1 035,00 zł 

5.  Łaźnia wodna sztuka 625,00 zł 

6.  Spektroskop sztuka 365,00 zł 

7.  Pendrive sztuka 35,00 zł 

8.  
Zestaw do 

elektroforezy 
zestaw 

625,00 zł 

9.  Czasza grzewcza sztuka 520,00 zł 

10.  

Pompka wodna z 

dołączoną kolbą typu 

Erlenmayer  

z tubusem 

zestaw 

140,00 zł 

11.  
Zasilacz stabilizowany 

laboratoryjny 
sztuka 

705,00 zł 

12.  Generator funkcyjny sztuka 510,00 zł 

13.  Multimetry sztuka 105,00 zł 

14.  Oscyloskop sztuka 1 510,00 zł 

15.  Zestawy arduino zestaw 290,00 zł 

16.  
Zestawy startowe 

mikrokontrolerów 
zestaw 

180,00 zł 

17.  Układy elektroniki zestaw 25,00 zł 

18.  Raspberry pay sztuka 475,00 zł 

19.  
Sterowniki PLC Omron, 

Siemens  
zestaw 

415,00 zł 

20.  Czujniki pomiarowe  zestaw 485,00 zł 

21.  Przekaźniki do PLC.  zestaw 130,00 zł 

22.  
Routery 

programowalne  
zestaw 

1 655,00 zł 

23.  Złącza switch  zestaw 230,00 zł 

24.  Kable łączeniowe  sztuka 20,00 zł 

25.  Serwer www  sztuka 10 340,00 zł 

 


