
 

 

 

Załącznik nr 12 

 

Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług w projektach w ramach konkursu pn. Rozwój dialogu społecznego w ochronie 

zdrowia 

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 z uwzględnieniem zaleceń Ministerstwa Rozwoju w zakresie maksymalnych stawek kosztów wyżywienia/cateringu w 

trakcie szkoleń.  

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; 

35zł osoba  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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- 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 kwalifikowany, o ile 

finansowana jest usługa noclegowa 

 

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, 

cytrynę, 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 

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) 

nocleg w kraju - wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 

specyfiką realizowanego projektu; 

- możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy 

uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania 

Hotel o 

maksymalnym 

standardzie 3*: 

- 360 PLN/1 

- 
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w miejscowości innej niż ta miejscowość, w której 

odbywa się szkolenie; 

- wydatek kwalifikowany, o ile wsparcie  (np. 

szkolenie, spotkanie) dla tej samej grupy trwa co 

najmniej dwa dni; 

W przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden 

dzień wydatke kwalifikowany w sytuacji, gdy miejsce 

prowadzenia szkolenia/spotkania jest oddalone od 

miejsca zamieszkania osoby w nim uczestniczącej o 

więcej niż 50 km (droga 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; 

- obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-

osobowych (nocleg w pokojach 1-osobowych jest 

kwalifikowany tylko w uzasadnionych przypadkach). 

nocleg za 2 

osoby w pokoju 

2-osobowym, 

- 250 PLN/1 

nocleg za 1 

osobę w pokoju 

1-osobowym; 

Hotel o niższym 

standardzie niż 

3* oraz 

pensjonat, motel 

itd.: 

- 260 PLN/1 

nocleg za 2 

osoby w pokoju 

2-osobowym 

- 120 PLN/1 

nocleg za 1 

osobę w 1-

osobowym 
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druk materiałów 

edukacyjnych 

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione 

specyfiką realizowanego projektu; 

Broszura:  

projekt 

graficzny, 

przygotowanie, 

skład, łamanie, 

druk publikacji,  

format: A4, 

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.   

 

Ulotka:  

projekt i druk,  

- 
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format: A4, 

papier: kreda 

150g/m2, 

bigowanie, full 

kolor -   

1000 PLN/500 

szt., 

koszt 

pojedynczy: 

2 PLN/ szt.   

 

Trener  - 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 szkolenia (tematyka procesu 

legislacyjnego i zagadnień prawno-ustrojowych); 

- wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada 

doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie 

danego szkolenia, przy czym minimalne 

doświadczenie w danej dziedzinie nie powinno być 

250 PLN 

brutto/godzinę 

szkoleniową 

- 
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krótsze niż 2 lata  

 


