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Załącznik nr VII – Taryfikator cen rynkowych 

 
 
       
 

 

 

Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej 

grupy projektów, towarów lub usług 

 
   

1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa przykładowe występujące koszty 

w projektach finansowanych z RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS.  

2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto 

wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek 

założonych w budżecie.  

3. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym 

budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień 

złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.  

4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia 

we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.  

5. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej 

kategorii kosztowej.  

6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego i może 

być rozszerzany o nowe pozycje przez Instytucję Zarządzającą – Departament Wdrażania 

EFS (Instytucję Organizującą Konkurs).  

7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik nr VII do Regulaminu 

Konkursu dla Poddziałania 8.2.3 
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Lp. Kategoria kosztu 
Jednostka 

miary 

 

Cena 

jednostkowa 

w PLN 

 

1. Zwrot kosztów dojazdu osoba 

 

Cena 

uzależniona od 

cenników 

operatorów 

komunikacji 

publicznej 

 

2. 
Wynagrodzenie opiekuna osoby 

niesamodzielnej 
godzina 

 

 

13,00 

 

3. 

 

Zapewnienie dojazdu 

niezbędnego dla realizacji badania w ramach 

programu profilaktyki raka piersi oraz raka 

szyjki macicy dla danej osoby z miejsca 

zamieszkania do miejsca wykonywania 

badania i z powrotem. 

-  wynajem autokaru 

 

usługa/km 
 

4,72 

 

Zapewnienie dojazdu 

niezbędnego dla realizacji badania w ramach 

programu profilaktyki raka piersi oraz raka 

szyjki macicy  dla danej osoby z miejsca 

zamieszkania do miejsca wykonywania 

badania i z powrotem. 

-  wynajem busa 

 

 

usługa/km 

 

2,05 

 

Zapewnienie dojazdu 

niezbędnego dla realizacji badania w ramach 

programu profilaktyki raka piersi oraz raka 

szyjki macicy  dla danej osoby z miejsca 

zamieszkania do miejsca wykonywania 

badania i z powrotem. 

-  wynajem busa dostosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych  

 

usługa/km 2,33  

4. 

 

Podstawienie samochodu specjalistycznego 

(busa) 

 

 

usługa  25,00  
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5. 

 

Wynajem sali konferencyjnej 

 

godzina 

 

 

89,00 

6. 
Produkcja spotu radiowego 

 

 

usługa 

(spot o długości 

60 sekund, 

scenka 

rodzajowa z 

muzyką, 2 

lektorów, 

sublicencja na 4 

rozgłośnie). 

 

447,00 

7. 
Emisja spotu radiowego 

 

 

usługa 

(spot o długości 

60 sekund prime 

time, 60 spotów 

kampania 

miesięczna 2 

spoty dziennie). 
 

313,00 

8. Ulotka  

  

500 sztuk 

(format A5, 

papier kreda 

250g, kolorowa, 

dwustronna z 

opracowaniem 

graficznym). 

 

 

347,00 

9. Plakat 

 

100 sztuk 

(format A2, 

papier kreda 

250g, kolorowy, 

jednostronny z 

opracowaniem 

graficznym). 

 

 

635,00  

 


