
 
 
 

Załącznik nr 12  
Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług 
Wykaz dotyczy kosztów bezpośrednich i służy ocenie racjonalności i efektywności kosztowej planowanych wydatków dokonywanej na etapie 
oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz obowiązuje na etapie realizacji projektu. Zestawienie zawiera maksymalne dopuszczalne 
stawki. Spełnienie warunków określonych w niniejszym załączniku jest wymagane, aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowane w 
ramach projektu. 
Zestawienie powstało w odniesieniu zalecenia MR w zakresie maksymalnych stawek kosztów wyżywienia/cateringu w trakcie szkoleń oraz 
zwrotu kosztów dojazdu i noclegów. 
Kategoria kosztu Standard - warunki kwalifikowania wydatku  Maksymalna cena 

rynkowa 
Uwagi i dodatkowe zalecenia 

lunch/obiad/kolacja Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu. 
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); 
Obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz 
napój, przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się  w określonej cenie rynkowej. 
 

35 PLN 
osoba/dzień 

Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju 
oferowanej usługi i jest niższa jeśli finansowany jest mniejszy zakres usługi. 

przerwa kawowa Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to 15 PLN Cena rynkowa powinna być 
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uzasadnione specyfiką realizowanego projektu. 
Wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia, w ramach której ma być świadczona przerwa 
kawowa dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 4 godziny lekcyjne; 
Obejmuje: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce, przy 
czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie 
rynkowej. 

osoba/dzień uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa jeśli finansowany mniejszy zakres 
usługi. 

sala szkoleniowa Koszt sali szkoleniowej od 50 do 70 m za 8 
godzin mieszcząca od 30 do 70 osób. 

Cena uzależniona od 
wielkości oraz miejscowości/ regionu wynajmu  
 od 595, 00 PLN;  
 do 1 250,00 PLN. 

 

materiały dydaktyczne Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu.  Zakup podręcznika – we wniosku  
o dofinansowanie projektu należy podać cenę rynkową wraz  
z uzasadnieniem zakupu danej pozycji; 

 Opracowanie i druk materiałów 
dydaktycznych - projekt graficzny, przygotowanie, skład, 
łamanie, druk publikacji, format: A4, 
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papier: okładka 300 g/m2; wnętrze, 150 g/m2, 90 stron, full 
kolor, nakład: 500 egz. - 30 000 PLN / 
500 szt.; koszt pojedynczy:  60 PLN/szt.   

 Pendrive z materiałami 
szkoleniowymi - 50,00 PLN; 

 Zestaw szkoleniowy 
(teczka, notes/zeszyt, długopis) - 20,00 PL. 

 


