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Wprowadzenie 

 

„Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych” zawiera zestawienie maksymalnych 

dopuszczalnych stawek dla towarów i usług (w tym wynagrodzeń), obowiązujących dla 

konkursów i naborów ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

W katalogu określono maksymalne stawki dla najczęściej występujących kosztów 

w projektach finansowanych z EFS. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług nie 

stanowi katalogu zamkniętego i będzie on w miarę potrzeb aktualizowany tj. uzupełniany 

o nowe pozycje oraz weryfikowany pod względem wysokości stawki nie rzadziej niż raz 

w roku kalendarzowym, jeżeli w roku tym zaplanowano ogłoszenie naboru wniosków 

o dofinansowanie w trybie konkursowym. „Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych 

dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2014-2020” opracowano zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, „Wytycznymi w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w obszarze edukacji na lata 2014-2020”, a także w oparciu o rozeznanie cen rynkowych, 

sporządzonych przez WUP (IP) w Rzeszowie na podstawie dostępnych źródeł, w tym stron 

internetowych, dotychczasowych pozycji występujących w budżetach wniosków 

o dofinansowanie projektów w ramach EFS. Wysokość stawek ustalona została na bazie 

stawek rynkowych przy założeniu, że ich wartość maksymalna nie powinna być wyższa niż 

średnie ceny rynkowe zawarte w katalogu. Stawki ujęte w katalogu są stawkami 

maksymalnymi co oznacza, że stawki w budżecie nie powinny przekraczać ich wartości. 

W przypadku umieszczenia w budżecie projektu, stawki przekraczającej 

maksymalną dopuszczalną stawkę, projektodawca zobowiązany jest do 

uzasadnienia przyjętej w budżecie stawki oraz przedstawienia sposobu wyliczenia 

jej wysokości. 

Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi, co nie oznacza automatycznego 

akceptowania pozycji budżetowych oraz ich wysokości, przez oceniających projekt 

(członków KOP).  

Z uwagi na specyfikę każdego projektu, proces weryfikowania i oceny budżetu musi być 

ściśle powiązany z: 

• zawartością merytoryczną projektu, jego założeniami, celem, 

• złożonością działań,  

• stopniem odpowiedzialności i zakresu zadań zespołu projektowego, w tym zwłaszcza 

personelu zarządzającego,  

• specyfiką, wielkością i zróżnicowaniem grupy docelowej, do której kierowane są 

formy wsparcia, 

• wartością finansową projektu, okresem jego realizacji, 
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• rodzajem i jakością pomocy (np. dydaktycznych) związanych z oferowanymi formami 

wsparcia, oceną zaplecza technicznego oraz kadry biorącej udział w realizacji działań 

projektowych 

• rezultatami i wskaźnikami przewidzianymi do osiągnięcia w projekcie.  

 

Informacje zawarte w katalogu powinny być wykorzystywane przy opracowywaniu budżetu 

projektu i weryfikowaniu jego prawidłowości pod kątem racjonalności i efektywności 

wydatków, ich kwalifikowalności i zasadności, a także spójności z przedstawionymi 

w projekcie działaniami. Zatem zaplanowane w budżecie wydatki powinny odpowiadać 

działaniom, te zaś muszą wynikać z pogłębionej diagnozy sytuacji problemowej. 

Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu i jest 

dostępny dla Wnioskodawców i Oceniających. 
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1. Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze Technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

 

                                                           
11

 Trener posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające 

przeprowadzenie danego wsparcia. Trener posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego 

wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 

2 lata. 
2
 Materiały dydaktyczne z zakresu kompetencji cyfrowych oraz obszary są ustalone zgodnie z Załącznik nr 2: 

Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach projektów w PI 10(iii) Wytycznych 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

edukacji na lata 2014-2020. Zgodnie z Wytycznymi rama DIGCOMP obejmuje5 obszarów i 21 kompetencji. 

SZKOLENIA W OBSZARZE TIK  

 

Lp. Rodzaj wydatku 
Dopuszczalna stawka  

(w PLN brutto) 

1.  Wynagrodzenie trenera z zakresu szkoleń ICT 

 

120 / godzinę (1 godzina = godzina 

zegarowa)
1 

2.  Podręcznik z zakresu szkoleń ICT – w zakresie 

5 obszarów 

 

110
2
 

 

3.  Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego z 

wydaniem zewnętrznego certyfikatu 

potwierdzającego zdobycie określonych 

kompetencji cyfrowych zgodnych ze 

standardem wymagań – w zakresie 5 obszarów 

 

460  

 

http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/508-9-3-podnoszenie-kompetencji-osob-doroslych-w-obszarze-tik-i-jezykow-obcych
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/508-9-3-podnoszenie-kompetencji-osob-doroslych-w-obszarze-tik-i-jezykow-obcych
http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/508-9-3-podnoszenie-kompetencji-osob-doroslych-w-obszarze-tik-i-jezykow-obcych
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2. Szkolenia językowe 
3
 
4
 

SZKOLENIA JĘZYKOWE  

Lp. Rodzaj wsparcia 
Dopuszczalna stawka  

(w PLN brutto) 

1.  
Podręcznik (język angielski, język niemiecki, język 

francuski) – cena za jeden podręcznik 

Poziom A – 50 

Poziom B – 60 

Poziom C – 80  

 

2.  

Przeprowadzenie egzaminu zewnętrznego z wydaniem 

zewnętrznego certyfikatu (język angielski, język niemiecki, 

język francuski) 

 

Poziom A – 300 

Poziom B – 480 

Poziom C – 590 

3. Zestawienie stawek jednostkowych obowiązujących w województwie 

podkarpackim5 
 

Lp. Rodzaj języka 

Dopuszczalna stawka za 60 min 

(w PLN brutto) 

Kurs dla osób pełnosprawnych 
Kurs dla osób z 

niepełnosprawnościami 

1.  Język angielski 572,42  591,10  

2.  Język niemiecki 571,32  590,00  

3.  Język francuski 562,53 573,52  

                                                           
3
 Szkolenia językowe (język angielski, język niemiecki, język francuski) są realizowane zgodnie z zakresem 

określonym w Załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i są rozliczane stawkami 

jednostkowymi. Poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie kosztów 

związanych z zakupem podręcznika, przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego i wydaniem zewnętrznego 

certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestników projektu określonego poziomu biegłości językowej 

(zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 
4
 Podane kwoty są kwotami uśrednionymi, opracowanymi w oparciu o ceny rynkowe ze stron internetowych. 

Możliwe jest przeznaczenie wyższych sum na poszczególne wydatki, jednakże każdorazowo musi to być 

uzasadnione we wniosku o dofinansowanie. 
5
 Szkolenia językowe (język angielski, język niemiecki, język francuski) są realizowane zgodnie z zakresem 

określonym w Załączniku nr 1 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i są rozliczane stawkami 

jednostkowymi.  
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4. Wynajem sali  
 

WYNAJEM SALI  

Lp. Rodzaj sali 
Dopuszczalna stawka za 60 min 

(w PLN brutto) 

1.  Sala komputerowa (10 osób) 60 

5. Materiały szkoleniowe 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

Lp. Rodzaje materiału 
Dopuszczalna stawka cenowa 

(w PLN brutto) 

1.  
Zestaw szkoleniowy (teczka, notes/zeszyt, 

długopis) 
15 

2.  Pendrive 8 GB  
20 
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6. Koszty towarzyszące 

KOSZTY TOWARZYSZĄCE 

Lp. Rodzaj wydatku Dopuszczalna stawka cenowa 

(w PLN brutto) 

1.  Zwrot kosztów dojazdu Cena uzależniona od cenników operatorów 

komunikacji publicznej. 

Wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za 

środki transportu publicznego szynowego lub 

kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy 

obowiązującym na danym obszarze, także 

w przypadku korzystania ze środków transportu 

prywatnego (w szczególności samochodem lub 

taksówką) jako refundacja wydatku faktycznie 

poniesionego do ww. wysokości.6
 

2.  Opiekun dla dziecka/osoby zależnej  17 godzinę
7
 

 

                                                           
6
 Stawkę ustalono na podstawie Katalogu regionalnych stawek rynkowych dot. POWER 2014-2020, Wojewódzki 

Urząd Pracy w Rzeszowie, 28 lipca 2015 Rzeszów. 
7
 Podana cena dotyczy opieki dziennej od poniedziałku do piątku. 


