Załącznik nr 3 – Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.1512-008/17
Dokument opracowany został na podstawie zapisów Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, analizy cen rynkowych
występujących w regionie, badanie a także w oparciu o doświadczenia zdobyte w trakcie realizacji projektów w ramach PO KL. Nie stanowi on
katalogu zamkniętego, tzn. dopuszcza się ujmowanie w budżetach kosztów w nim niewskazanych. Stawki ujęte w dokumencie są stawkami
maksymalnymi, co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych na ich maksymalnym poziomie.
Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie - przy ocenie budżetu brane będą pod uwagę takie
czynniki jak np. stopień złożoności projektu, wielkość zespołu projektowego, wielkość grupy docelowej. Stawki wynagrodzeń powinny być adekwatne
do stopnia skomplikowania projektu i zakresu obowiązków na danym stanowisku.
Wprowadzenie powyższego mechanizmu ma zagwarantować stosowanie przez wnioskodawców racjonalnych i efektywnych cen, tzn.
niezawyżonych w stosunku do cen i stawek rynkowych. Jednocześnie zapisy niniejszego dokumentu zostaną uwzględnione podczas oceny formalnomerytorycznej przeprowadzonej przez KOP.
Poniżej wskazane wydatki będą kwalifikowane pod warunkiem realizacji wsparcia zgodnie ze Standardem usług (Załącznik nr 2 do
Regulaminu konkursu).
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Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla przykładowych towarów i usług w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17
Lp.

3.

KATEGORIA WYDATKÓW

POŚREDNIK PRACY

Warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów

 Koszt wynagrodzenia.

Maksymalna stawka brutto brutto [zł]
- 80,00 zł
godzina zegarowa w przypadku umów
cywilno-prawnych
- 4 330,00 zł
etat w przypadku umowy o pracę

2.

4.

DORADCA ZAWODOWY

TRENER ZATRUDNIENIA WSPIERANEGO

PSYCHOLOG

 Koszt wynagrodzenia.
 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.

 Koszt wynagrodzenia.
 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.

 Koszt wynagrodzenia.
 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.

- 120,00 zł
godzina zegarowa w przypadku umów
cywilno-prawnych
- 5 110,00 zł
etat w przypadku umowy o pracę
- 130,00 zł
godzina zegarowa w przypadku umów
cywilno-prawnych
- 5 320,00 zł
etat w przypadku umowy o pracę
- 140,00 zł
godzina zegarowa w przypadku umów
cywilno-prawnych
- 4 990,00 zł
etat w przypadku umowy o pracę

5.

KOSZT EGZAMINÓW ORAZ KOSZTY
UZYSKANIA LICENCJI NIEZBĘDNYCH
DO WYKONYWANIA DANEGO ZAWODU

 Koszt egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych
oraz koszt uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu

4 218,92 zł
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STYPENDIUM Z OKRES ODBYWANIA
SZKOLENIA

6.






7.

STYPENDIUM Z OKRESU ODBYWANIA STAŻU

8.

UBEZPIECZENIE EMERYTALNE, RENTOWE I
WYPADKOWE OD STYPENDIUM
STAŻOWEGO, SZKOLENIOWEGO

9.

WYNAGRODZENIE OPIEKUNA STAŻYSTY

może zostać sfinansowany w ramach projektu do wysokości przeciętnego
wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust 1 pkt. 28 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium
szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku1, o którym mowa w art.
72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy2,
jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.
W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość
stypendium szkoleniowego ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium
to nie może być niższe niż 20% zasiłku3, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt
1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Osobie uczestniczącej w warsztatach z aktywnego poszukiwania pracy może
zostać poznane stypendium w wysokości 6,65 zł za godzinę.
W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które
miesięcznie wynosi 120% zasiłku4, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy5, jeżeli miesięczna
liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie – w
przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium
ustala się proporcjonalnie.

 Osoby, uczestniczące w szkoleniu oraz stażyści pobierający stypendium
stażowe podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i
wypadkowemu, jeżeli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek
ubezpieczeń społecznych.
 Wysokości stypendium wypadkowego od łączne składki ponoszone na
wskazane ubezpieczenia kształtują się na poziomie 28,4%.
 Koszt wynagrodzenia opiekuna stażysty powinien uwzględniać jedną z opcji:
a) Refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż wynagrodzenia
opiekuna stażysty w zakresie odpowiadającym częściowemu lub

- 997,40 zł
miesięcznie
- 6,65 zł
za godzinę zegarową

- 997,40 zł
miesięcznie
- 6,23 zł
godzinę zegarowa

283,26 zł
miesięcznie

5 000,00 zł
miesięcznie (refundacja wynagrodzenia)

1

Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez płatnika tj. beneficjenta.
Z uwzględnieniem waloryzacji , o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
3
tj. nie może być niższe od kwoty 166,30 zł.
4
Kwota stypendium jest kwotą brutto nieuwzględniającą składek na ubezpieczenia społeczne płaconych przez płatnika tj. beneficjenta.
5
Z uwzględnieniem waloryzacji , o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2

3

całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji
zadań związanych z opieką nad grupą stażystów (tj. nie więcej 3
stażystów) w wysokości obliczonej jako urlop wypoczynkowy.
Refundacja wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do liczby
rzeczywistych godzin opieki nad grupą stażystów zrealizowanych przez
opiekuna6.
b) Refundacja podmiotowi przyjmującemu na staż dodatku do
wynagrodzenia opiekuna stażysty w sytuacji, gdy nie został zwolniony
od świadczenia pracy.

10.

DODATKOWE KOSZTY ZWIAZANE
Z ODBYCIEM STAŻU

11.

STYPENDIUM NA STUDIACH
PODYPLOMOWYCH

12.

13.

 Wynagrodzenie wypłacane opiekunowi stażysty jest wypłacane z tytułu
wypełniania obowiązków, nie zależy natomiast od liczby stażystów, wobec
których te obowiązki świadczy.
 Dodatkowe koszty związane z odbyciem stażu obejmują: koszty dojazdu,
koszty wyposażenia stanowiska pracy w niezbędne materiały i narzędzia dla
stażysty, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP stażysty.
 Wydatek ponoszony do w wysokości 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1 (za okres uczestnictwa w tych studiach zgodnie z ich
programem).

JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE

 Wsparcie finansowe bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej
(w tym pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacyjnej i doradztwa
związanych z podjęciem tej działalności) nie może przekraczać 6-krotności
przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

REFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD
DZIECKIEM/ DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OSOBĄ
ZALEŻNĄ

 Uczestnikowi projektu może zostać sfinansowany koszt opieki nad
dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości
uzgodnionej, nie wyższej niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.
1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 Dodatkowo koszt godziny opieki nad osoba zależną nie może przekroczyć
stawki 15 zł i może być ponoszony o ile istnieje konieczność zapewnienia

6

500,00 zł
miesięcznie
(refundacja dodatku do wynagrodzenia)

5 000,00 zł
brutto na 1 stażystę
166,30 zł

25 313,52 zł

415,60 zł
miesięcznie
15,00 zł
za godzinę zegarową

Taka forma refundacji nie przysługuje osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.
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opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w związku z udziałem w projekcie
 Koszt kwalifikowany w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy
zarobkowej, szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

BON SZKOLENIOWY
14.

15.

PREMIA DLA PRACODAWCY

16.

KOSZTY PRZEJAZDU DO I Z MIEJSCA

 Wydatek ponoszony do 100% przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu
art. 2 ust 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 Wydatek obejmuje: koszt jednego lub kilku szkoleń, koszt niezbędnych
badań lekarskich lub psychologicznych, koszt przejazdu na szkolenia,
zakwaterowanie (jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania).

 Wydatek ponoszony zgodnie z Art. 66l. ust. 4 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości 1500 zł - kwota
podlega waloryzacji.
 Wydatek kwalifikowany pod warunkiem zatrudnienia uczestnika projektu
przez 6 miesięcy po zakończeniu stażu realizowanego na podstawie bonu
stażowego.
 Wydatek ponoszony zgodnie z Art. 66l. ust. 6 ustawy o promocji

4 218,92 zł
w tym
koszt przejazdu
do 150,00 zł
(szkolenia trwające do 150 godzin)
do 200,00 zł
(szkolenia trwające ponad 150 godzin)
oraz koszt zakwaterowania
do 550,00 zł
(szkolenia trwające poniżej 75 godzin)
powyżej 550,00 zł do 1 100,00 zł
(szkolenia trwające od 75
do 150 godzin)
powyżej 1 100,00 zł do 1 500,00 zł
(szkolenia trwające ponad 150 godzin)

1 513,50 zł7

605,40 zł8
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Kwota podlega waloryzacji. Wpisana do katalogu stawek kwota obowiązuje w dniu ogłoszenia naboru. Aktualną kwotę premii ogłasza, w drodze obwieszczenia
w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” minister właściwy do spraw pracy, zgodnie z art. 66l ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
8
Kwota podlega waloryzacji. Wpisana do katalogu stawek kwota obowiązuje w dniu ogłoszenia naboru. Aktualną maksymalną kwotę ryczałtu z tytułu kosztów przejazdu
oraz aktualną maksymalną kwotę miesięcznej transzy ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” minister właściwy do spraw pracy, zgodnie
z art. 66l ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
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ODBYWANIA STAŻU W RAMACH BONU
STAZOWEGO

17.

BON ZATRUDNIENIOWY

18.

BON NA ZASIEDLENIE

19.

GRANT NA UTWORZENIE STANOWISKA
PRACY W FORMIE TELEPRACY

20.

PRZERWA KAWOWA

21.

LUNCH / OBIAD/ KOLACJA

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości 600 zł - kwota
podlega waloryzacji.
 Wydatek ponoszony zgodnie z Art. 66m. ust. 7 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości przez okres 12
miesięcy, w wysokości zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1.
 Wskazana kwota może zostać przeznaczona na refundacje pracodawcy
części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.
 Wydatek ponoszony zgodnie z Art. 66n. ust.1. pkt. 3) ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w wysokości nie większej niż 200%
przeciętnego wynagrodzenia za pracę.
 Wydatek nie może przekroczyć 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za
pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy o którym mowa art. 2 ust 1
pkt. 12a) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy..
 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.
 Przetrwa kawowa obejmuje np. kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, 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.
 Wydatek obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) 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.
 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.
 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);

(100,90 zł/m-c)

9 973,20 zł

8 437,84 zł

12 000,00 zł

15,00 zł
osobę/dzień szkoleniowy

35,00 zł
osobę
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22.

23.

24.

NOCLEG W KRAJU

 Możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy uczestników, którzy posiadają
miejsce 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, i 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.
 Wydatek obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2-osobowych (nocleg
w pokojach 1-osobowych jest kwalifikowalny tylko w uzasadnionych
przypadkach).

hotel o maksymalnym
standardzie 3:
- 220,00 zł
1 nocleg/ 1 osoba
hotel o niższym
standardzie niż 3
oraz pensjonat,
motel itd.:
- 130,00 zł
1 nocleg/ 1 osoba

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

 Wydatek kwalifikowalny w związku z uzasadnionymi potrzebami grupy
docelowej (np. koszty dojazdów dla osób niepełnosprawnych, biernych
zawodowo).
 Wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki transportu
publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy
obowiązującym na danym obszarze. Istnieje możliwość korzystania ze
środków transportu prywatnego (samochód) jako refundacja wydatku
faktycznie poniesionego, jednakże tylko do wysokości ceny biletu środkami
transportu publicznego na danej trasie.

cena uzależniona od cenników
operatorów komunikacji publicznej

WYNAGRODZENIE TRENERA

 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.
 Wydatek kwalifikowalne, 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

cena uzależniona od tematyki i zakresu
wsparcia
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zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

25.

26.

WYNAJEM SAL SZKOLENIOWYCH

 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, 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.
 Cena dotyczy też wynajmu sali na różnego typu spotkania, 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 specjalistycznych sal szkoleniowych, np. sal
komputerowych lub sal wyposażonych w sprzęt specjalistyczny
umożliwiający udział w szkoleniach osób z innymi rodzajami
niepełnosprawności niż niepełnosprawność ruchowa (np. sala z pętlą
indukcyjną).

55,00 zł
za godzinę zegarową szkolenia

WYNAJEM SALI NA SPOTKANIE
INDYWIDUALNE

 Wydatek kwalifikowany, 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, 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.

30,00 zł
za godzinę zegarową spotkania
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27.

28.

WYNAJEM SALI KOMPUTEROWEJ

ZAKUP MATERIAŁÓW DLA UCZESTNIKÓW
SZKOLENIA

 Cena obejmuje wynajem krótkoterminowy ( w przypadku wynajmu sal na
okres dłuższy nić 80 godzin zegarowych cena powinna być niższa).
 Cena nie dotyczy wynajmu sal wyposażonych w sprzęt specjalistyczny
umożliwiający
udział
we
wsparciu
osób
innymi
rodzajami
niepełnosprawności niż niepełnosprawność ruchowa (np. sala z pętlą
indukcyjną).
 Obejmuje koszt wynajmu Sali wyposażonej, zgodnie z potrzebami projektu,
m.in. w stoły, krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem, m.in. 12 stanowisk
komputerowych, tablice flipchart lub tablice sucho ścieralne,
bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz koszty utrzymania Sali, w tym
energii elektrycznej.
 Wydatek kwalifikowany, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu;
 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 dotyczy wynajmu Sali na szkolenia specjalistyczne wymagające
określonego typu sprzętu, m.in. 12 stanowisk komputerowych (cena
powinna być niższa, jeśli koszt obejmuje mniejszą liczbę stanowisk
komputerowych).
 Cena obejmuje wynajem krótkoterminowy (w przypadku wynajmu sal na
kres 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).
 Wydatek kwalifikowany, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu.
 Wydatek kwalifikowany, o ile przewidziane są w ramach realizowanego
projektu szkolenia/warsztaty/doradztwo.
 Obejmuje zestaw składający się z teczki, notesu długopisu.
 Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest
niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. notes i długopis).

65,00 zł
za godzinę zegarową szkolenia

9,00 zł
zestaw lub
24,00 zł
zestaw (w przypadku zestawu
z dodatkowym pendrive, co dotyczy
tylko dużej ilości materiałów
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 Cena nie obejmuje kosztu logotypów (objęte są kosztami pośrednimi).

29.

NABYCIE LAPTOPA

30.

NABYCIE PROJEKTORA MULTIMEDIALNEGO

31.

NABYCIE EKRANU PROJEKTOWEGO

 Wydatek kwalifikowany, o ile nabycie laptopa jest niezbędne w celu
wspomagania procesu wdrażania projektu (udzielania wsparcia uczestnikom
projektu), nie do obsługi projektu ( co jest finansowane w ramach kosztów
pośrednich).
 Wydatek kwalifikowany w wysokości odpowiadającej odpisom
amortyzacyjnym zgodnie z pkt. 4 podrozdziału 6.1.2. Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
 Wydatek kwalifikowany w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu.
 Wydatek kwalifikowany, o ile laptop posiada parametry biurowe z
oprogramowaniem systemowym i podstawowym pakietem biurowym
(licencja 12 miesięcy).
 Wydatek kwalifikowany, o ile nabycie projektora multimedialnego jest
niezbędne w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (udzielania
wsparcia uczestnikom projektu), nie do obsługi projektu (co jest finansowane
w ramach kosztów pośrednich).
 Wydatek kwalifikowany w wysokości odpowiadającej odpisom
amortyzacyjnym zgodnie z pkt.4 podrozdziału 6.12.1 Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
 Wydatek kwalifikowany w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu.
 Wydatek kwalifikowany, o ile nabycie ekranu projekcyjnego jest niezbędne w
celu wspomagania procesu wdrażania projektu (udzielania wsparcia
uczestnikom projektu), nie do obsługi projektu (co jest finansowane w

szkoleniowych nagrywanych na
pendrive, zamiast wydruku tych
materiałów)

2 500,00 zł
sztuka w przypadku jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego

2 400,00 zł
sztuka w przypadku jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego

430,00 zł
sztuka
w przypadku jednorazowego odpisu
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32.

NABYCIE URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO




ramach kosztów pośrednich).
Wydatek kwalifikowany w wysokości odpowiadającej odpisom
amortyzacyjnym zgodnie z pkt. 4 podrozdziału 6.1.2. Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Wydatek kwalifikowany w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu.
Wydatek kwalifikowany, o ile nabycie urządzenia wielofunkcyjnego jest
niezbędne w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (udzielania
wsparcia uczestnikom projektu), nie do obsługi projektu (co jest finansowane
w ramach kosztów pośrednich).
Wydatek kwalifikowany w wysokości odpowiadającej odpisom
amortyzacyjnym zgodnie z pkt. 4 podrozdziału 6.1.2. Wytyczne w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
Wydatek kwalifikowany w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu;
Wydatek kwalifikowany, o ile urządzenie posiada min. funkcję druku,
kserokopiarki, skanera.

amortyzacyjnego

1 500,00 zł
sztuka w przypadku jednorazowego
odpisu amortyzacyjnego
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