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Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach 

danej grupy projektów, towarów lub usług. 

 
 
       
 

 

 

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 RPO WŚ 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 9.3.1. 

 

Kategoria kosztu 
Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa w PLN 

Szkolenia i warsztaty, mentoring, coaching, tutoring 

 wynagrodzenie trenera – coaching, tutoring, mentoring godzina/sesja 180/230 

 materiały szkoleniowe (np. teczka, długopis, notatnik) komplet 21,00 

 podręcznik sztuka 46,00 

Usługi specjalistyczne, w tym doradcze i szkoleniowe 
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 organizacja i prowadzenie usługi zewnętrznej, w tym usługi 

prawne, księgowe, marketingowe, biznesowe dla 

beneficjentów 

usługa/m-c 1 850,00 

 usługi biurowo-administracyjne/biuro rachunkowe usługa/m-c 250,00 

Usługi doradcze 

 wynagrodzenie doradcy prawnego godzina 97,00 

 wynagrodzenie doradcy biznesowego godzina 150,00 

 wynagrodzenie doradcy finansowego godzina 90,00 

 wynagrodzenie doradcy z obszaru branżowego działalności godzina 112,00 

 wynagrodzenie doradcy kluczowego godzina 104,00 

 zakup programu księgowego + aktualizacje licencja 3 525,00 

Kursy/szkolenia doskonalące zawodowe 

 kurs barmański kurs/szkolenie 800,00 

 kurs kelnerski kurs/szkolenie 800,00 

 kurs barista kurs/szkolenie 600,00 

 kurs fryzjerski kurs/szkolenie 1 400,00 

 kurs wizażu/stylizacji kurs/szkolenie 900,00 

 szkolenie AutoCAD kurs/moduł 1 000,00  

 szkolenie Adobe Photoshop kurs/szkolenie 1 500,00 

 szkolenie księgowość w małej firmie kurs/szkolenie 700,00 

 kurs operatora obrabiarek/tokarek CNC kurs/szkolenie 1 800,00 

 prawo jazdy kat. B kurs 1 250,00 

 prawo jazdy kat. C kurs 1 950,00 

 kurs spawacza TIG, MMA, MAG, MIG,  kurs/szkolenie 3 300,00 

 kurs projektowanie i aranżacja ogrodów kurs/szkolenie 1 750,00 

 florysta kurs/szkolenie 900,00 

 obsługa kas fiskalnych kurs/szkolenie 250,00 

 operator wózków widłowych - podstawowy kurs 650,00 

 operator wózków widłowych - rozszerzony  kurs  1 700,00 

Wizyty studyjne 

 Wizyta studyjna 

 

Projektodawca powinien 

zawrzeć we wniosku 

o dofinansowanie 

wyczerpujące uzasadnienia 

przyjętych stawek oraz 

dysponować dokumentacją, 

w oparciu o którą zostały 

ustalone. Planując koszty 

przedsięwzięcia należy 

kierować się następującymi 

zasadami: 

 niezbędność wydatków 

w kontekście osiągnięcia 

celu projektu, 

 efektywność 

 racjonalność wydatku. 
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Personel specjalistyczny1  

 wynagrodzenie animatora OWES etat 4 300,00 

 wynagrodzenie psychologa godzina 97,00 

 wynagrodzenie doradcy zawodowego godzina 80,00 

 wynagrodzenie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej godzina 20,00 

 wynagrodzenie opiekuna/doradcy przedsiębiorstwa 

społecznego 
godzina 100,00 

 wynagrodzenie specjalisty/eksperta ds. oceny biznes planów sztuka 83,00 

Wydatki towarzyszące 

 catering przerwa kawowa osoba 16,00 

 catering przerwa obiad osoba 24,00 

 zwrot kosztów dojazdu  

cena uzależniona 

od cenników operatorów 

komunikacji publicznej 

 wynagrodzenie asystenta osoby niepełnosprawnej/zależnej godzina 26,00 

 materiały biurowe dla beneficjentów - zeszyt A4, teczka, 

zakreślacze, ołówek, długopis, gumka, segregator 
komplet 41,00 

 wynajem/eksploatacja pomieszczeń na usługi 

doradcze/szkoleniowe 
godzina 40,00 

Seminaria, konferencje, spotkania partnerskie 

 wynajem sali konferencyjnej godzina  100,00 

Sprzęt  

 projektor  sztuka 3 000,00 

 rzutnik sztuka  1 855,00 

 tablica sucho ścieralna/flipchart sztuka 591,00 

 drukarka, urządzenie wielofunkcyjne2 lub3 sztuka 2 000,00 

 komputer stacjonarny z systemem operacyjnym2 lub3  sztuka 4 000,00 

 laptop z systemem operacyjnym 2 lub3  sztuka 3 800,00 

 koszt uruchomienia sprzętu informatycznego 

(instalacja systemu, sterowników, konfiguracja) 
usługa 200,00 

 

                                                           

1 Personel projektu niezbędny do realizacji zadań merytorycznych, z wyłączeniem personelu, który zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest 

w kosztach pośrednich. 
2 Wydatek powinien być kwalifikowalny w ramach projektów w wyjątkowych przypadkach, gdy Wnioskodawca 

nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego (np. projekt jest realizowany przez szkołę i urządzenia te są 

niezbędne do prowadzenia zajęć) oraz jest to niezbędny sprzęt do realizacji konkretnego zakresu 

merytorycznego danego zadania. 
3 Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (z wyłączeniem personelu, który zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach 

pośrednich) jest kwalifikowalne w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: 

 Osoba dla której przeznaczone jest wyposażenie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze 

co najmniej ½ etatu; 

 Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że nie posiada wystarczającego zaplecza 

technicznego – wyposażenia stanowiska pracy do realizacji projektu. 


