
 

 

 

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. 

W odniesieniu do kosztów wyżywienia/cateringu w trakcie szkoleń oraz noclegów, wykaz odnosi się do Zestawienia standardu i cen rynkowych 

wybranych wydatków w ramach PO WER, opracowanych przez Instytucję Zarządzającą. 

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; 

- 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 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). 
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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 

osoba/dzień 
 

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). 

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 
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 sal 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 wyjanjem 
krótkoterminowy (w przypadku 
wynajmu sal szkoleniowych na okres 
dłuższy nic 80 godzin zegarowych 
cena powinna być niższa); 

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

 


