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Zał. nr 7 – Katalog dopuszczalnych stawek maksymalnych 

dla towarów i usług 1.2.1. 

 

 

KATALOG  DOPUSZCZALNYCH STAWEK MAKSYMALNYCH DLA TOWARÓW I USŁUG 

w ramach Projektu Grantowego pt. „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy” 

 

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy (dalej: LGD) określiło „Katalog dopuszczalnych stawek maksymalnych dla towarów i 

usług” (dalej: Katalog) obowiązujący dla projektów grantowych, który jest ogólny i nie wszystkie koszty mogą być ponoszone w ramach LSR dla 

każdego Typu Przedsięwzięcia.  

Wprowadzenie niniejszego mechanizmu ma zagwarantować jednolite podejście LGD do przeprowadzenia oceny budżetów przyjętych przez wnioskodawców 

oraz służyć temu, aby zatwierdzone przez LGD wydatki były efektywne oraz poniesione w racjonalnej wysokości, tzn. niezawyżone w stosunku do stawek 

rynkowych, a także ponoszone zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. 

Katalog określa najczęściej występujące koszty, jednak nie stanowi katalogu zamkniętego, czyli dopuszczalne jest ujmowanie innych kosztów, niewskazanych 

w powyższym Katalogu, które są niezbędne do realizacji projektu. Stawki wyszczególnione w Katalogu są stawkami maksymalnymi, jednak nie oznacza 

to automatycznego zaakceptowania przez LGD stawek założonych na ich maksymalnym poziomie. 

Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza również, że będzie ona akceptowana przez LGD w każdym projekcie. Przy ocenie budżetu danego projektu będą 

brane pod uwagę m.in. takie czynniki, jak stopień złożoności projektu czy wielkość grupy docelowej oraz czy koszty poniesiono w wysokości racjonalnej 

odpowiadającej wartościom rynkowym towarów i usług. Nie ma możliwości zaplanowania w projekcie stawek wyższych, niż przewidziane w „Katalogu 

dopuszczanych stawek maksymalnych dla towarów i usług” dla danych rodzajów kosztów. 
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LGD zobowiązane jest do dokonywania oceny wydatków ujętych w budżetach projektów. Będzie ono weryfikować: 

1. kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

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

2. prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w szczególności: 

a. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:  

➢ czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu, 

➢ czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny), 

➢  czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji, 

➢ czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 

➢ czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze. 

Wszystkie wskazane powyżej kwestie oceniane są łącznie. LGD informuje, że w przypadku zidentyfikowania przez oceniającego wydatków 

niekwalifikowanych lub wydatków w wysokości zawyżonej w stosunku do stawek rynkowych, dane kryterium może zostać uznane za niespełnione.  

Mając na uwadze powyższe, przy planowaniu wydatków wnioskodawca powinien kierować się zasadą, aby ujęty w budżecie koszt był niezbędny do realizacji 

celów projektów i został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 
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Nazwa kosztu 

Jednostka 
miary 

 

Maksymalny 

dopuszczalny 

koszt (PLN) 

Podstawa kosztu/Wyjaśnienie Uwagi 

Psycholog 

Etat 

- 5 000,00 zł etat 

(wynagrodzenie 

brutto z 

uwzględnieniem 

kosztów 

pracodawcy) 

- - 
 

Godzina 100,00 zł  brutto - 
- 

Psychoterapia 

indywidualna 

Godzina    100,00 zł  brutto W przypadku porady psychologa/terapeuty 
„godzina” oznacza czas standardowej wizyty 
tj.  

60 minut.  

- 

 

Psychoterapia grupowa/ 

rodzinna 

Godzina    140,00 zł  brutto W przypadku porady psychologa/terapeuty 
„godzina” oznacza czas standardowej wizyty 
tj.  

60 minut.  

- 

Terapeuta zajęciowy Godzina 
 

100 zł brutto 

W przypadku terapeuty zajęciowego 
„godzina” oznacza 60 minut. 

- 
 

Poradnictwo 

specjalistyczne 

pedagogiczne, 

logopedyczne, 

socjoterapeutyczne, 

resocjalizacyjne, 

profilaktyczne, 

Godzina 85 zł brutto - 

- 

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=215
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hipoterapia, fizjoterapia, 

inne 

Lider/ Animator lokalny – 

umowa cywilnoprawna 

Godzina 

(60 minut) 
95,00 zł brutto - - 

Animator czasu wolnego  
Godzina 

(60 minut) 
70,00 zł brutto - - 

Terapeuci grupowi 
Godzina 

(60 minut) 
100,00 zł brutto - - 

Trenerzy/organizatorzy 

zajęć sportowych/  

Godzina 

(60 minut) 
70,00 zł brutto - - 

Prowadzący warsztaty / 

zajęcia rękodzielnicze, 

kulinarne, przyrodnicze i 

inne  

Godzina 

(60 minut) 
70,00 zł brutto - - 

Prowadzący zajęcia, 

warsztaty, treningi z: 

doradztwa zawodowego, 

pośrednictwa pracy, 

tutoringu, coachingu, 

kompetencji kluczowych i 

inne niewyszczególnione 

Godzina 

(60 minut) 
80,00 zł brutto - - 

 

Prowadzący zajęcia  - 

pomoc w odrabianiu 

lekcji, języki, zajęcia 

manualne 

Godzina 25,00 zł brutto - 
- 
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Zajęcia np. artystyczne 

(taneczne, muzyczne), 

usprawniające naukę 

czytania 

Godzina 

(60 minut) 
60,00 zł brutto - 

- 

Bilety do kina/ teatru/ zoo/ 

basen/ park rozrywki 
 

Zgodnie z 

cennikiem danej 

instytucji 

- 
- 

Prawnik 

Godzina  

(60 minut) 

 

100,00 zł brutto  - - 
 

Stawka za km- samochód 

osobowy - koszty 

administracyjne 

- - 
Dotyczy wyłącznie  pracowników etatowych 
i członków organów, wolontariusza – 
zgodnie z przepisami prawa krajowego 

- 

Transport – wynajem auta/ 

busa do przewożenia 

uczestników  

Kilometr 
3,5 zł/km 

      - 
- 

- 

Ubezpieczenia grupowe 

uczestników 
Osoba 22,00 zł brutto - 

- 

Wynajem sal 

szkoleniowych 

a) sala komputerowa z 

wyposażeniem 

(komputery) dla ok. 

8-15 osób 

b) sala konferencyjna 

dla ok. 30-50 osób 

c) sala szkoleniowa ok. 

16-30 osób 

d) sala szkoleniowa 

ok. 5-15 osób 

Godzina 

(60 minut) 

 

60,00 zł brutto 

 

80,00 zł brutto 

 

50,00 zł brutto 

 

40,00 zł brutto 

- obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, 

zgodnie z potrzebami projektu, m.in. w stoły, 

krzesła, tablice flipchart lub tablice 

suchościeralne, projektor multimedialny, 

ekran projekcyjny bezprzewodowy dostęp do 

Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym 

energii elektrycznej; 

- 1 godzinę wynajmu należy rozumieć jako 

godzinę zegarową (60 min.). 

 

Rozeznanie cenowe – zrzuty ekranu  

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=215
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/zobacz-ogloszenia?mmid=215
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Wynajem Sali 

szkoleniowej/ 

komputerowej 

Dzień ( 8h)  500,00 zł brutto - Stawka godzinowa dzielona 

proporcjonalnie do ww. stawki 

Materiały piśmiennicze/ 

szkoleniowe 

Zestaw/ 

osoba 

20 zł brutto 

zestaw na 

uczestnika 

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to 

uzasadnione specyfiką realizowanego 

projektu; 

- wydatek kwalifikowalny, o ile 

przewidziane są w ramach realizowanego 

projektu szkolenia/warsztaty/doradztwo; 

- obejmuje zestaw składający się z teczki, 

notesu, długopisu, wydruków; 

- cena rynkowa powinna być uzależniona od 

rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli 

finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. 

notes i długopis); 

- cena nie obejmuje kosztu logotypów 

(objęte są kosztami administracyjnymi). 

W tym m.in. teczka, notes, długopis, wydruk 
prezentacji 

Rozeznanie cenowe 

Materiały warsztatowe 
Zestaw/ 

osoba 
40,00 zł brutto 

W tym np. materiały na warsztaty 

rękodzielnicze, kulinarne - 

Przerwa kawowa 
Zestaw/ 

osoba 
20,00 zł brutto 

Zakres: standardowa przerwa kawowa 
(kawa, herbata, woda, soki, ciastka, 
kanapki).  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 lub 
słodkich przekąsek). Zajęcia nie krótsze niż 
4 godziny.  

- 
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Wyżywienie(obiad) 

 

Zestaw 40,00 zł brutto 

Zakres: obejmuje dwa dania (zupa i drugie 
danie), przy czym istnieje możliwość 
szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w 
określonej cenie rynkowej. 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). 
Zajęcia nie krótsze niż 6 godziny.   

- 

Nocleg Osoba/sztuka 

80 zł brutto za 

osobę w pokoju 

dwuosobowym ze 

śniadaniem 

120 zł brutto za 

osobę w pokoju 

jednoosobowym 

ze śniadaniem 

hotel o 

minimalnym 

standardzie 3*: - 

300 PLN/1 

nocleg /2 osoby   

  

hotel o niższym 

standardzie niż 

3* oraz 

pensjonat, motel 

itd.: 200  PLN 1 

nocleg/2 osoby  

- obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 

2 – osobowych (nocleg w pokojach 1 – 

osobowych jest kwalifikowalny tylko 

w uzasadnionych przypadkach). 

 

Wydatek kwalifikowalny o ile wsparcie (np. 
szkolenie, wyjazd studyjny) 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 odbywania szkolenia 
jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby 
w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km 
(droga publiczna 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 
minimalnie 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 

Rozeznanie rynku – zrzuty ekranu 
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1 – osobowych jest kwalifikowalny tylko w 
uzasadnionych przypadkach 

Laptop wraz z 

oprogramowaniem 
sztuka 

2 800 zł 

brutto/sztuka w 

przypadku 

jednorazowego 

odpisu 

amortyzacyjnego 

 

- wydatek kwalifikowalny, 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 administracyjnych). 

Konieczność zakupu urządzenia powinna  

zostać uzasadniona we wniosku o 

dofinansowanie projektu; 

- zakup sprzętu możliwy jest jedynie w 

wyjątkowych, merytorycznie uzasadnionych 

sytuacjach pod warunkiem, że konieczność 

zakupu wynika ze specyfiki projektu, potrzeb 

grupy docelowej 

-wydatek kwalifikowalny w wysokości 

odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym, 

zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.12.1 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020; 

- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy 

wnioskodawca nie posiada wystarczającego 

zaplecza technicznego do udzielania 

- 
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wsparcia uczestnikom projektu. Mając na 

uwadze powyższe konieczność dokonywania 

zakupu sprzętu może skutkować obniżeniem 

możliwej do uzyskania liczby punktów w 

ramach oceny potencjału wnioskodawcy; 

- wydatek kwalifikowalny, o ile laptop 
posiada parametry biurowe z 
oprogramowaniem systemowym i 
podstawowym pakietem biurowym (licencja 
na 12 miesięcy); 

Projektor multimedialny sztuka 

2 400 zł 

brutto/sztuka w 

przypadku 

jednorazowego 

odpisu 

amortyzacyjnego 

wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie 

projektora multimedialnego jest niezbędne w 

celu wspomagania procesu wdrażania 

Konieczność zakupu urządzenia powinna  

zostać uzasadniona w części wniosku 

dostępnej pod budżetem szczegółowym; 

- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy 
wnioskodawca nie posiada wystarczającego 
zaplecza technicznego do udzielania 
wsparcia uczestnikom projektu; 

- 

Ekran projekcyjny sztuka 

430 zł 

brutto/sztuka w 

przypadku 

jednorazowego 

odpisu 

amortyzacyjnego 

- wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie 

ekranu projekcyjnego jest niezbędne w celu 

wspomagania procesu wdrażania 

Konieczność zakupu urządzenia powinna  

zostać uzasadniona w części wniosku 

dostępnej pod budżetem szczegółowym; 

- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy 
wnioskodawca nie posiada wystarczającego 
zaplecza technicznego do udzielania 
wsparcia uczestnikom projektu; 

- 
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Urządzenie 

wielofunkcyjne 
sztuka 

1 500 zł 

brutto/sztuka w 

przypadku 

jednorazowego 

odpisu 

amortyzacyjnego 

- wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie 

urządzenia wielofunkcyjnego jest niezbędne 

w celu wspomagania procesu wdrażania 

projektu (udzielania wsparcia uczestnikom 

projektu), Konieczność zakupu urządzenia 

powinna  zostać uzasadniona w części 

wniosku dostępnej pod budżetem 

szczegółowym; 

- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy 

wnioskodawca nie posiada wystarczającego 

zaplecza technicznego do udzielania 

wsparcia uczestnikom projektu; 

- wydatek kwalifikowalny, o ile urządzenie 
posiada min. funkcję druku, kserokopiarki, 
skanera; 

- 

Drukarka sztuka 400,00 zł brutto - 
Rozeznanie rynku – zrzuty ekranu 

Mikrofon sztuka 200,00 zł brutto - 
Rozeznanie rynku – zrzuty ekranu 

Aparat fotograficzny sztuka 800,00 zł brutto Aparat cyfrowy 
Rozeznanie rynku – zrzuty ekranu 

Tablica flipchart sztuka 350,00 zł brutto 
Tablica magnetyczna, sucho ścieralna 
 Rozeznanie rynku – zrzuty ekranu 

Tablica magnetyczna sztuka 250,00 zł brutto 
Minimalne wymiary 120cm x 90 cm, 
powierzchnia suchościeralna. Rozeznanie rynku – zrzuty ekranu 
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Wartości projektu 

w przeliczeniu na jednego 

uczestnika (osobę 

zagrożoną ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym na ścieżkę 

integracji społecznej) 

osoba 4.000,00 zł brutto 

Niezależnie od wartości projektu 
w przeliczeniu na jednego uczestnika (osoby 
zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym), która nie może przekroczyć 4 
000,00 zł, w trakcie oceny wniosku 
o dofinansowanie badana będzie 
kwalifikowalność, zasadność i racjonalność 
poszczególnych wydatków przewidzianych 
w budżecie projektu. 

- 

 


