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Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

1. 
PORADNICTWO ZAWODOWE 

 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą 

działania związane z identyfikacją 
potrzeb uczestników projektu, w 
tym m.in. poprzez zastosowanie 

Indywidualnych Planów Działania, 
diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych oraz możliwości 
doskonalenia zawodowego.  

 

 wynagrodzenie specjalisty  
 narzędzia do diagnozy 

predyspozycji osobistych  
 catering  
 wynajęcie/eksploatacja sal 
 zwrot kosztów dojazdu  
 opieka nad dzieckiem lub osobą 

zależną, koszt zorganizowania 
zajęć z dziećmi lub osobami 
zależnymi, koszty pobytu dziecka 
w świetlicach i klubach 

 szkolenia/warsztaty z aktywnego 
poszukiwania pracy w tym: 
inicjowanie, organizowanie i 
prowadzenie grupowych i 
indywidualnych porad 
zawodowych; 
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2. 

 

 
STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowane będą m.in. 
wydatki związane z organizacją 

staży i praktyk zawodowych. 
 
 

 stypendium stażowe 
 wynagrodzenie opiekuna 

praktyk/stażu 
 dojazd na praktyki/staż 
 odzież robocza 
 dostosowanie stanowiska pracy 

dla stażysty/praktykanta w 
przypadku osób z 
niepełnosprawnościami 

 zakwaterowanie jeśli staż/praktyka 
odbywają się poza stałym 
miejscem zamieszkania 
uczestnika projektu 

 ubezpieczenie uczestników 
 eksploatacja materiałów i narzędzi 

wykorzystywanych w czasie 
praktyk/stażu 

 przeprowadzenie egzaminu 
zawodowego 

 opieka nad dzieckiem lub osobą 
zależną, koszt zorganizowania 
zajęć z dziećmi lub osobami 
zależnymi, koszty pobytu dziecka 
w świetlicach i klubach 
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3. 
WSPARCIE USŁUG REINTEGRACJI I 

REHABILITACJI SPOŁECZNO – 
ZAWODOWEJ (CIS, KIS, ZAZ, WTZ)  

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą 

wydatki związane z wsparciem 
usług reintegracji i rehabilitacji 

społeczno – zawodowej, 
świadczonych w CIS, KIS, ZAZ, 

WTZ. 

 wynagrodzenie personelu 
zatrudnionego w CIS, KIS, ZAZ, 
WTZ (proporcjonalnie do 
zaangażowania w projekcie) 

 wynagrodzenie uczestników 
projektu zatrudnionych w ZAZ 

 koszt świadczenia integracyjnego i 
motywacyjnej premii integracyjnej 
uczestników CIS 

 koszty związane z organizacją 
staży w ramach KIS: 

- stypendium stażowe, 
wynagrodzenie opiekuna stażu, 
koszt dojazdu na staż, badania 
lekarskie potrzebne do 
wykonywania zadań na 
określonym stanowisku pracy, 
odzież i obuwie robocze, 
dostosowanie stanowiska pracy 
dla stażysty w przypadku osób z 
niepełnosprawnościami, 
zakwaterowanie jeśli staż odbywa 
się poza stałym miejscem 
zamieszkania uczestnika projektu, 
ubezpieczenie uczestnika, 

 koszt prac społecznie użytecznych 
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w ramach KIS 

 poradnictwo prawne w ramach 
KIS 

 opieka nad dzieckiem lub osobą 
zależną, koszt zorganizowania 
zajęć z dziećmi lub osobami 
zależnymi, koszty pobytu dziecka 
w świetlicach i klubach 

 zwrot kosztów dojazdu dla 
uczestników projektu 

 catering (w zależności od liczby 
godzin zajęć) 

 ubezpieczenie uczestników (CIS, 
KIS, WTZ) 

 inne koszty poniesione na cele 
działalności placówki, 
przyczyniające się do realizacji 
celów projektu 

4. 

 
ZATRUDNIENIE WSPIERANE 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowane będą 

wydatki związane z organizacją 
zatrudnienia wspieranego (zgodnie 

z Ustawą o zatrudnieniu 
socjalnym), obejmującego: 

 koszt prac społecznie użytecznych 
 refundacja części wynagrodzenia 

uczestnika projektu z tytułu 
zatrudnienia wspieranego 

 zwrot kosztów dojazdu 
 wynagrodzenie specjalistów 
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- prace społecznie użyteczne na 
zasadach określonych w 

przepisach o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, 

- skierowania do pracy, 
- rzecznictwa, poradnictwa 

zawodowego, psychologicznego i 
społecznego dla osób realizujących 

prace społecznie użyteczne w 
rozumieniu przepisów o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, podejmujących zatrudnienie, 
działalność gospodarczą, 

zakładających lub przystępujących 
do spółdzielni socjalnych. 

(zgodnie z Ustawą) 
 specjalistyczne badania lekarskie 

 
 

5. 
 
 

 

 
ZATRUDNIENIE WSPOMAGANE 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowane będą 

wydatki związane z formą 
aktywizacji zawodowej dla osób  

z niepełnosprawnościami  
z orzeczonym znacznym lub 

umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności, które nie są  
w stanie samodzielnie uzyskać  
i utrzymać pracy zarobkowej na 
otwartym rynku bez specjalnego 

wspomagania. Pomoc i wsparcie ze 
strony trenera pracy lub asystenta 

pracy zarówno w początkowym 

 
 wynagrodzenie trenera/asystenta 

pracy osób z 
niepełnosprawnościami 

 koszty dojazdu  
 wynagrodzenie specjalistów 

(psycholog/terapeuta, doradca 
zawodowy) 
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etapie jakim jest poszukiwanie  
i zdobycie pracy jak i w etapie 

końcowym czyli ułatwienie 
adaptacji nowego środowiska pracy 

oraz asysta w wykonywaniu 
obowiązków zawodowych. 

6. 
KURSY/SZKOLENIA/WARSZTATY/NAUKA W 

SZKOŁACH 
 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą m.in. 

wydatki związane z organizacją  
i  przeprowadzeniem 

kursów/szkoleń/warsztatów, 
podniesieniem poziomu 
wykształcenia lub jego 

dostosowaniem do potrzeb rynku 
pracy (np.: sfinansowanie zajęć 

szkolnych, z uzupełnieniem 
wykształcenia na poziomie 

podstawowym, gimnazjalnym, 
ponadgimnazjalnym lub 

policealnym dla osób w wieku 
aktywności zawodowej) oraz 

organizacją i przeprowadzeniem 
egzaminów, celem nabycia i/lub 

podnoszenia kwalifikacji i 
kompetencji. 

 całkowity koszt kursu (zlecenie 
kursu na zewnątrz) 

 wynagrodzenie 
trenerów/wykładowców 

 wynagrodzenie brokera 
edukacyjnego 

 materiały szkoleniowe dla 
uczestników projektu 

 podręczniki dla uczestników 
projektu 

 odzież ochronna 

 przeprowadzenie egzaminu 

 czesne 

 wydanie świadectwa/certyfikatu 
potwierdzającego uzyskanie  
kwalifikacji 

 catering  

 nocleg  
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 zwrot kosztów dojazdu 

 ubezpieczenie uczestników 

 stypendium szkoleniowe 

 opieka nad dzieckiem lub osobą 
zależną, koszt zorganizowania 
zajęć z dziećmi lub osobami 
zależnymi, koszty pobytu dziecka 
w świetlicach i klubach 

 wynajęcie/eksploatacja sal 

 badania lekarskie 

7. AKTYWIZACJA ZDROWOTNA 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowane będą 

wydatki związane ze świadczeniem 
usług przez specjalistów (np.: 

skierowanie i sfinansowanie terapii 
psychologicznej, rodzinnej, 

psychospołecznej dla osób lub 
rodzin; skierowanie i sfinansowanie 
programu korekcyjno-edukacyjnego 

dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie oraz wsparcie dla osób 

dotkniętych przemocą) niezbędne 
do przeprowadzenia projektu. 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą 

 
 koszt badań profilaktycznych lub 

specjalistycznych 
 koszt terapii psychologicznej, 

rodzinnej, psychospołecznej dla 
osób lub rodzin (koszt godziny) 

 koszt programu psychoterapii w 
zakładzie lecznictwa odwykowego 
w przypadku osób uzależnionych 
od alkoholu 

 koszt programu terapeutycznego 
w zakładzie opieki zdrowotnej dla 
osób uzależnionych od 
narkotyków lub innych środków 
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również zajęcia rehabilitacyjne 
zgodnie z potrzebami osób z 

niepełnosprawnościami. 
 

odurzających 
 koszt (częściowy) zespołów 

ćwiczeń fizycznych 
usprawniających psychoruchowo, 
zajęć rehabilitacyjnych 

 koszt programu korekcyjno – 
edukacyjnego dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie 
oraz wsparcie dla osób 
dotkniętych przemocą 

 transport/zwrot kosztów dojazdów 
 koszt turnusu rehabilitacyjnego 

(wyłącznie jako wkład własny -
publiczny) 

 opieka nad dzieckiem lub osobą 
zależną, koszt zorganizowania 
zajęć z dziećmi lub osobami 
zależnymi, koszty pobytu dziecka 
w świetlicach i klubach 

 wynagrodzenie pedagoga, 
psychologa, logopedy, terapeuty, 
(wynagrodzenie za godzinę pracy) 

 wynajęcie/eksploatacja sal 

 koszt narzędzi niezbędnych do 
pracy specjalistów 
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 catering  

8. DZIAŁANIA SPOŁECZNE 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowane będą 

wydatki związane z przywróceniem 
lub wzmocnieniem kompetencji 

społecznych, zaradności, 
samodzielności i aktywności 

społecznej. 
 

 

 wynagrodzenie tłumacza osoby 
głuchoniemej, przewodnika osoby 
niewidomej, asystenta osoby 
niepełnosprawnej (w ramach 
mechanizmu racjonalnych 
usprawnień lub w projektach 
dedykowanych osobom z 
niepełnosprawnościami) 

 poradnictwo prawne i 
obywatelskie oraz mediacja 
rodzinna i interwencja kryzysowa  

 wynagrodzenie osoby 
prowadzącej klub wolontariuszy, 
koszt wolontariatu 

 treningi kompetencji i umiejętności 
społecznych 

 wynagrodzenie osoby 
prowadzącej klub lub grupę 
samopomocową 

 wynagrodzenie asystenta rodziny, 
mediatora, asystenta osoby 
bezdomnej, osoby opuszczającej 
zakład karny 
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 wynagrodzenie animatora 
lokalnego, lidera KIS 

 wynagrodzenie streetworkera 

 wynagrodzenie pracownika 
socjalnego 

 ubezpieczenie uczestników 
projektu 

 catering  

 zwrot kosztów dojazdów 

 opieka nad dzieckiem lub osobą 
zależną, koszt zorganizowania 
zajęć z dziećmi lub osobami 
zależnymi, koszty pobytu dziecka 
w świetlicach i klubach 

 wynajęcie/eksploatacja sal 
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9. 
DZIAŁANIA ŚRODOWISKOWE  

 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowane będą 

wydatki związane z prowadzeniem 
działań o charakterze 

środowiskowym. 

 wynajem sal na spotkanie 

 catering  

 ubezpieczenie uczestników 
projektu 

 opieka nad dzieckiem lub osobą 
zależną, koszt zorganizowania 
zajęć z dziećmi lub osobami 
zależnymi, koszty pobytu dziecka 
w świetlicach i klubach 

10. 
DOSTOSOWANIE/MODERNIZACJA 

BUDYNKÓW I POMIESZCZEŃ 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą m.in. 

wydatki związane z 
dostosowaniem/ modernizacją  
budynków i pomieszczeń do 
wymogów sanitarnych i BHP, 
organizacja sanitariatów, itp. 

Ponadto w przedmiotowej kategorii 
kwalifikowane będą  wydatki 

związane z 
dostosowaniem/modernizacją 
budynków i pomieszczeń do 

potrzeb osób z 
niepełnosprawnością, w celu 
zapewnienia dostępności do 

budynków, pomieszczeń, itd. (w 
ramach mechanizmu racjonalnych 

 prace 
adaptacyjne/modernizacyjne, np.  
malowanie, tapetowanie, 
kładzenie podłogi (np. płytek 
antypoślizgowych), montaż i 
zakup sanitariatów, stawianie 
ścianek działowych 

 prace 
adaptacyjne/modernizacyjne 
związane z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, tj. np. montaż 
szyn najazdowych, podjazdów, 
platform, wind, schodołazów,  
udogodnień sanitarnych, 
poszerzanie wejść/futryn (w 
ramach mechanizmu racjonalnych 
usprawnień lub w projektach 
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usprawnień lub w projektach 
dedykowanych osobom z 
niepełnosprawnościami) 

dedykowanych osobom z 
niepełnosprawnościami) 

 

11. 

 
SPRZĘT NA POTRZEBY REALIZACJI 

PROJEKTU 
 

 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą m.in. 

wydatki związane z zakupem 
sprzętu niezbędnego z punktu 

widzenia realizacji projektu. 

 zestaw komputerowy / laptop; 
 urządzenie wielofunkcyjne; 
 rzutnik multimedialny; 
 ekran 

 

12. 

POMOCE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNY DLA 
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

(w ramach mechanizmu racjonalnych 
usprawnień lub w projektach dedykowanych 

osobom z niepełnosprawnościami) 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowane będą m.in. 

wydatki związane z zakupem 
specjalistycznego sprzętu w celu 

umożliwienia osobom z 
niepełnosprawnością 

uczestniczenia we wsparciu. 

 specjalistyczne oprogramowanie 
komputerowe (np. dla osób 
niedowidzących, niedosłyszących, 
itp.) 

 pomoce i sprzęt dla osób z 
niepełnosprawnościami (np. 
klawiatury z odpowiednimi 
nakładkami, itp.) 

 pętla indukcyjna 

 system FM 

13. ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowane (wyłącznie 

jako wkład własny - publiczny) będą 
koszty związane z przyznawaniem 
świadczeń pieniężnych, takich jak: 

zasiłek stały, zasiłek okresowy, 
zasiłek celowy i specjalny. 

 koszt zasiłku (stałego, 
okresowego, celowego, 
specjalnego) 

14. SIECIOWANIE W ramach przedmiotowej kategorii  łączenie podmiotów o podobnym 
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kosztów kwalifikowalne będą 
działania związane z sieciowaniem 

i dostarczaniem narzędzi 
zwiększających aktywność 

społeczną osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym i działających na ich 
rzecz oraz wzmacniających 

deinstytucjonalizację. 

charakterze działań lub 
podmiotów mających na celu 
wzmocnienie współpracy 
interdyscyplinarnej  

 wymiana zasobów i usług (sieci 
ponadgminne lub sieci 
ponadpowiatowe) w celu 
zmniejszenia obszarów 
wykluczenia społecznego; 

 wypracowywanie, dostarczenie, 
wdrażanie narzędzi 
zwiększających aktywność 
społeczną; 

 działania edukacyjne/szkoleniowe 
dla podmiotów odpowiadających 
za lokalną politykę integracyjną - 
np. gminy nie realizujące 
projektów w zakresie aktywnej 
integracji w okresie 2007-2013; 

 doradztwo w zakresie 
strategicznych inwestycji 
społecznych o charakterze 
lokalnym i ponadlokalnym; 

 tworzenie partnerstw 
międzygminnych / powiatowych, 
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mających na celu wymianę usług 
w zakresie aktywnej integracji  i 
ich realizację w miejscu 
zapotrzebowania. 

15. INNE KOSZTY 

Możliwe jest ponoszenie innych 
wydatków niż wskazane powyżej, o 

ile są one niezbędne i 
bezpośrednio przyczyniają się do 

realizacji celów projektu. 

 inne koszty wskazane przez 
Wnioskodawcę 

 


