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Załącznik nr 12. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w konkursie 
 

Lp. Towar/Usługa  
 

Standard  Maksymalna c ena 
rynkowa**                                                    Dodatkowe zastrze żenia 

1 wynagrodzenie mentora - maksymalna stawka wynagrodzenia może mieć 
zastosowanie jedynie w sytuacji, gdy mentor jest 
zaangażowany w wymiarze godzinowym 
odpowiadającym jednemu etatowi, 

- minimalny zakres zadań mentora w projekcie 
określony jest w rozdz. 2.4.2 regulaminu konkursu 

 

8200 PLN/miesiąc 

- obejmuje wynagrodzenie brutto 
wraz z kosztami pracodawcy 

2 stypendium sta żowe - miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej 
niż 160 godzin miesięcznie   

- w przypadku osób z niepełnosprawnością 
zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego 
stopnia niepełnosprawności miesięczne 
stypendium przysługuje pod warunkiem, że 
miesięczna liczba godzi stażu wynosi nie mniej 
niż 140 godzin miesięcznie 

– w przypadku niższego miesięcznego wymiaru 
godzin, wysokość stypendium ustala się 
proporcjonalnie 

120% zasiłku, o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

- kwota stypendium stażowego jest 
kwotą brutto nieuwzględniającą 
składek na ubezpieczenia 
społeczne płaconych przez płatnika 
tj. beneficjenta 

- osoby pobierające stypendium  
stażowe w  okresie  odbywania  
stażu  podlegają  obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnym, 
rentowym i wypadkowemu, jeśli nie 
mają innych tytułów powodujących 
obowiązek ubezpieczeń 
społecznych - płatnikiem składek za 
te osoby jest beneficjent projektu 

3 stypendium szkoleniowe - miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co 
najmniej 150 godzin 

- w przypadku niższego miesięcznego wymiaru 
godzin szkolenia, wysokość stypendium 

120% zasiłku , o którym 
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 

ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

- kwota stypendium jest kwotą 
brutto nieuwzględniającą składek 
na ubezpieczenie społeczne 
płaconych przez płatnika tj. 
beneficjenta 
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szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, 
że stypendium to nie może być niższe niż 20% 
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

- osoby pobierające stypendium  
szkoleniowe w  okresie  odbywania  
stażu  podlegają  obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnym, 
rentowym i wypadkowemu, jeśli nie 
mają innych tytułów powodujących 
obowiązek ubezpieczeń 
społecznych - płatnikiem składek za 
te osoby jest beneficjent projektu 

4 wynagrodzenie trenera - wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu 

- wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada 
wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia  

- wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie 
danego wsparcia, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie 
powinno być krótsze niż 2 lata  

 

cena uzależniona od 
tematyki  

i zakresu wsparcia 

 

 

 

-  

5 wynagrodzenie doradcy 
zawodowego   

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu 

- wydatek kwalifikowalny, o ile doradca zawodowy 
posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
prowadzenie doradztwa zawodowego 

- wydatek kwalifikowalny, o ile doradca zawodowy 
posiada doświadczenie umożliwiające 
prowadzenie doradztwa zawodowego, przy czym 
minimalne doświadczenie zawodowe w danej 

100 PLN/ za godzinę 
zegarową doradztwa 

 

- cena obejmuje stawkę godzinową 
wynagrodzenia brutto brutto w 
przypadku umowy o pracę, zaś w 
przypadku innych umów stawka za 
godzinowe wynagrodzenie powinna 
być odpowiednio niższa 
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dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata  

6 wynagrodzenie psychologa - wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu 

- wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog posiada 
wykształcenie wyższe/zawodowe lub 
certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 
przeprowadzenie danego wsparcia  

- wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog posiada 
doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie 
usługi psychologicznej, przy czym minimalne 
doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie 
powinno być krótsze niż 2 lata  

 

100 PLN/ za godzinę 
zegarową 

- cena obejmuje stawkę godzinową 
wynagrodzenia brutto brutto w 
przypadku umowy o pracę, zaś w 
przypadku innych umów stawka za 
godzinowe wynagrodzenie powinna 
być odpowiednio niższa 

7 kurs j ęzyka obcego - stawki jednostkowe mają zastosowanie do 
szkoleń językowych realizowanych na terenie 
poszczególnych województw w ramach projektów 
współfinansowanych w ramach EFS, 
prowadzących do uzyskania kwalifikacji, 
zgodnych z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego 

- stawki dotyczą szkoleń z języka angielskiego, 
francuskiego i niemieckiego 

- stawka dotyczy 60 godzin lekcyjnych szkolenia 
(45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia nie 
mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne 
dziennie, a po 2 godzinach szkoleniowych 
wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa 

- stawka dotyczy 1 osoby przy liczebności grupy 
nie przekraczającej 12 osób 

- stawka dotyczy usługi szkoleniowej w pełnym 

Zgodnie z poniższą tabelą: 
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zakresie kosztów tj. obejmującej w szczególności 
koszt organizacji szkolenia, koszt 
zakwalifikowania uczestnika projektu do 
odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy w zakresie 
przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i 
weryfikacji prac domowych opracowywanych 
przez uczestników projektu, wyposażonej sali, 
materiałów szkoleniowych, wody dla uczestników 
szkolenia, cyklicznych egzaminów wewnętrznych 
i testów. Stawka nie obejmuje wydatków na zakup 
środków trwałych oraz nie obejmuje cross-
financingu. 

- minimalny wymagany poziom obecności 
uczestników na szkoleniach wynosi 80% 

Obszar obowi ązywania  Język angielski język niemiecki j ęzyk francuski 

Dolnośląskie 549,75 zł 601,53 zł 572,88 zł 

Kujawsko-Pomorskie 625,02 zł 587,87 zł 562,74 zł 

Lubelskie 572,39 zł 565,86 zł 544,10 zł 

Lubuskie 908,90 zł 995,94 zł 1 025,68 zł 

Łódzkie 626,58 zł 550,30 zł 560,11 zł 

Małopolskie 557,95 zł 566,58 zł 538,52 zł 

Mazowieckie  531,02 zł 506,78 zł 523,31 zł 

Opolskie 613,70 zł 444,26 zł 560,48 zł 

Podkarpackie  572,42 zł 571,32 zł 562,53 zł 

Podlaskie 793,20 zł 666,33 zł 649,78 zł 

Pomorskie 544,07 zł 548,44 zł 529,83 zł 

Śląskie 501,44 zł 540,35 zł 503,61 zł 

Świętokrzyskie 678,19 zł 779,81 zł 778,74 zł 

Warmińsko-Mazurskie 741,61 zł 741,61 zł 733,84 zł 

Wielkopolskie 721,41 zł 732,35 zł 754,25 zł 
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Zachodniopomorskie 548,41 zł 522,65 zł 372,40 zł 

8 tłumaczenie materiałów 
merytorycznych 

- wydatek  kwalifikowalny,   o   ile   jest   to   
uzasadnione  specyfiką  realizowanego projektu 

- koszt tłumaczenia pisemnego tekstu  
mieszanego  jednej  strony  rozliczeniowej  

- 1800 znaków wraz ze spacjami według edytora 
tekstu Word 2003 

- tryb zwykły 

- z języka polskiego na 
angielski 36,74 PLN netto 

- z języka angielskiego na 
polski 34,70 PLN netto 

- z języka polskiego na 
niemiecki 37,19 PLN netto 

- z języka niemieckiego na 
polski 35,20 PLN netto 

- z języka polskiego na 
francuski 40,22 PLN netto 

- z języka francuskiego na 
polski 38,16 PLN netto 

- w przypadku tłumaczenia  dużej 
liczby stron dla dużej liczby 
uczestników, podane stawki ulegają  
znacznemu pomniejszeniu 

9 

wynajem sal szkoleniowych 

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu 

- obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, 
zgodnie z potrzebami projektu, m.in. w stoły, 
krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, 
komputer, tablice flipchart lub tablice 
suchościeralne, bezprzewodowy dostęp  
do Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym 
energii elektrycznej  

- 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 

 

 
 

55 PLN/ za godzinę 
zegarową szkolenia 

- cena dotyczy też wynajmu sali na 
różnego typu grupowe spotkania 
merytoryczne, o ile ich realizacja 
jest niezbędna i wynika z celu 
realizacji projektu, zaś cena 
powinna być niższa, jeśli koszt nie 
obejmuje wyposażenia określonego 
jak dla wynajmu sali szkoleniowej 

- cena obejmuje wynajem 
krótkoterminowy (w przypadku 
wynajmu sal szkoleniowych na 
okres dłuższy niż 80 godzin 
zegarowych cena powinna być 
niższa)  

- cena nie dotyczy wynajmu sal 
wyposażonych w sprzęt 
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specjalistyczny umożliwiający 
udział w szkoleniach osób z innymi 
rodzajami niepełnosprawności niż 
niepełnosprawność ruchowa (np. 
sala z pętlą indukcyjną) 

10 

wynajem sali na spotkania 
indywidualne 

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu oraz potrzebami 
grupy docelowej 

- obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, 
zgodnie z potrzebami projektu, m.in. w stoły, 
krzesła, tablice flipchart lub tablice 
suchościeralne, bezprzewodowy dostęp  
do Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym 
energii elektrycznej  

- 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 na 
spotkania indywidualne jako wkład własny w 
projekcie 

 

 

30 PLN/ za godzinę 
zegarową spotkania 

 

- cena obejmuje wynajem 
krótkoterminowy (w przypadku 
wynajmu sal na okres dłuższy niż 
80 godzin zegarowych cena 
powinna być niższa)  

- cena nie dotyczy wynajmu sal 
wyposażonych w sprzęt 
specjalistyczny umożliwiający 
udział we wsparciu osób z innymi 
rodzajami niepełnosprawności niż 
niepełnosprawność ruchowa (np. 
sala z pętlą indukcyjną) 

11 

wynajem sali komputerowej 

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu  

- obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, 
zgodnie z potrzebami projektu, m.in. w stoły, 
krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, min. 12 
stanowisk komputerowych, tablice flipchart lub 
tablice suchościeralne, bezprzewodowy dostęp 
do Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym 

65 PLN/ za godzinę 
zegarową szkolenia 

 

- cena dotyczy wynajmu sali na 
szkolenia specjalistyczne 
wymagające określonego typu 
sprzętu, min. 12 stanowisk 
komputerowych (cena powinna być 
niższa, jeśli koszt obejmuje 
mniejszą liczbę stanowisk 
komputerowych) 
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energii elektrycznej  

- 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 jako 
wkład własny w projekcie 

 

- cena obejmuje wynajem 
krótkoterminowy (w przypadku 
wynajmu sal na okres dłuższy niż 
80 godzin zegarowych cena 
powinna być niższa)  

- cena nie dotyczy wynajmu sal 
wyposażonych w sprzęt 
specjalistyczny umożliwiający 
udział we wsparciu osób z innymi 
rodzajami niepełnosprawności niż 
niepełnosprawność ruchowa (np. 
sala z pętlą indukcyjną) 

12 

zakup materiałów 
biurowych/szkoleniowych dla 
uczestników szkolenia 

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu 

- wydatek kwalifikowalny, o ile przewidziane są  
w ramach realizowanego projektu 
szkolenia/warsztaty/doradztwo 

- obejmuje zestaw składający się z teczki, notesu, 
długopisu 

 
9 PLN/zestaw 

lub 
24 zł/zestaw  

(w przypadku zestawu z 
dodatkowym pendrive, co 
dotyczy tylko dużej ilości 

materiałów szkoleniowych 
nagrywanych na pendrive, 

zamiast wydruku tych 
materiałów) 

- cena rynkowa powinna być 
uzależniona od  rodzaju oferowanej 
usługi i jest niższa, jeśli 
finansowany jest mniejszy zakres 
usługi (np. notes i długopis) 

- cena nie obejmuje kosztu 
logotypów (objęte są kosztami 
pośrednimi) 
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13 przerwa kawowa  - wydatek kwalifikowalny, o ile jest to 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 

 

15 PLN/osobę/dzień 
szkoleniowy 

- cena rynkowa powinna być 
uzależniona od  rodzaju oferowanej 
usługi i jest niższa, jeśli 
finansowany jest mniejszy zakres 
usługi (np. kawa, herbata, woda, 
mleko, cukier, cytryna bez 
drobnych słonych lub słodkich 
przekąsek) 

14 lunch/ obiad/ kolacja  - wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu 

- obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz 
napój, przy czym istnieje możliwość szerszego 
zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie 
rynkowej 

- 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) 

- w przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny,  
o ile finansowana jest usługa noclegowa 

 

35 PLN/osobę/ posiłek 

- cena rynkowa powinna być 
uzależniona od  rodzaju oferowanej 
usługi i jest niższa, jeśli 
finansowany jest mniejszy zakres 
usługi (np. obiad składający się 
tylko z drugiego dania i napoju) 

15 

nocleg w kraju 

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 
specyfiką realizowanego projektu 

- możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy 
uczestników, którzy posiadają miejsce 

 
hotel o maksymalnym 

standardzie 3*: 
- 220 PLN/1 nocleg / 1 

osoba 

- cena rynkowa powinna być 
uzależniona od  rodzaju oferowanej 
usługi i jest niższa, jeśli 
finansowany jest mniejszy zakres 
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zamieszkania w miejscowości innej niż  
ta miejscowość, w której odbywa się szkolenie 

- wydatek kwalifikowalny, o ile wsparcie  
(np. szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy 
osób trwa co najmniej dwa dni 

- w przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż 
jeden dzień wydatek kwalifikowalny w sytuacji, 
gdy miejsce prowadzenia szkolenia/spotkania jest 
oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim 
uczestniczącej o więcej niż 50 km (drogą 
publiczną, a nie w linii prostej), a jednocześnie 
wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub 
kończy się po godzinie 17.00, chyba  
że nie ma dostępnego dojazdu publicznymi 
środkami transportu 

- obejmuje nocleg w miejscu noclegowym  
o standardzie maksymalnie hotelu 3* wraz  
ze śniadaniem, przy czym istnieje możliwość 
szerszego zakresu usługi, o ile mieści się  
w określonej cenie rynkowej i jest to uzasadnione 
celami projektu 

 

 
hotel o niższym standardzie 
niż 3* oraz pensjonat, motel 

itd.: 
- 130 PLN/1 nocleg / 1 

osoba 
 
 

usługi (np. nocleg  
w pokoju wieloosobowym, tj. 3-
osobowym lub większym) 

16 

zwrot kosztów dojazdu 

- wydatek kwalifikowalny w związku  
z uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej  
(np. koszty dojazdów dla osób 
niepełnosprawnych, bezrobotnych) 

- wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat  
za środki transportu publicznego szynowego lub 
kołowego (a w przypadku podróży 
międzynarodowych także transportu lotniczego) 
zgodnie z cennikiem biletów II klasy 

cena uzależniona  
od cenników operatorów 
komunikacji publicznej 

 

 

 

- 
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obowiązującym na danym obszarze, także  
w przypadku korzystania ze środków transportu 
prywatnego (w szczególności samochodem lub 
taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie 
poniesionego do ww. wysokości  

**Ceny wyliczone na podstawie rozeznania rynku dokumentowanego przez IZ PO WER, podane kwoty to ceny brutto.
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