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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”, „Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy 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. 

Maksymalna dopuszczalna cena została wyliczona w sposób następujący: średnia cena 

rynkowa uzyskana z badania rynku (minimum trzech ofert, w uzasadnionych przypadkach 

była to mniejsza liczba ofert). Uzyskane kwoty zaokrąglano do pełnych złotych (przy 

kwotach 1,00 zł - 4,99 zł zaokrąglano w dół do pełnych złotych, zaś przy wartościach 5,00 zł - 

9,99 zł zaokrąglano w górę do pełnych złotych.  

Stawki za wyżywienie dzieci zostały oszacowane poprzez wyliczenie stawki dziennej za 

wszystkie posiłki i przemnożenie jej odpowiednio przez maksymalną liczbę dni roboczych 

w miesiącu.  
 

Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co oznacza, że stawki w budżecie nie 

powinny przekraczać ich wysokości.  
 

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). Katalog jest materiałem pomocniczym dla Wnioskodawców i Oceniających 

określającym najczęściej występujące koszty w projektach oraz maksymalne kwoty kosztów, 
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jakie mogą być akceptowane w zakresie sprawdzenia racjonalności i efektywności wydatków 

we wnioskach o dofinansowanie projektu 

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, 

• 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. Stosowanie 

się do Katalogu nie zwalania Beneficjenta z racjonalności przeprowadzenia diagnozy, która 

jest podstawą do określenia niezbędności wydatków do realizacji projektu oraz oceniającego 

od wnikliwej analizy każdego wniosku.  

Katalog Regionalnych Stawek Rynkowych stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu i jest 

dostępny dla Wnioskodawców i Oceniających. 
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1. Rozwój edukacji przedszkolnej
1
 

 

Przykładowe wydatki związane z wynagrodzeniem nauczycieli wychowania 

przedszkolnego (dopuszczalna stawka cenowa w PLN brutto brutto) 

1. Stażysta – etat 3 400 

2. Nauczyciel kontraktowy – etat
2
 3 800 

3. Nauczyciel mianowany – etat
3
 4 900 

4. Nauczyciel dyplomowany – etat
4
 6 200 

5. Pomoc nauczyciela - etat 2 900 

Przykładowe wydatki na zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca 

wychowania przedszkolnego (dopuszczalna stawka cenowa w PLN brutto) 

1.  Wyżywienie dzieci (catering) – dzień 10 

2.  
Wyżywienie dzieci (własna kuchnia) – 

miesiąc  
150

5
 

3.  Wyprawka dla dzieci - osoba 120 

                                                           
1
 Podane kwoty są kwotami uśrednionymi, zaokrąglony w górę do pełnych dziesiątek złotych (przy kwotach od 

100,00 zł do 999,00 zł) opracowanymi na podstawie danych z projektów, realizowanych w ramach Poddziałania 

9.1.1 PO KL w latach 2007 - 2014. Możliwe jest przeznaczenie wyższych sum na poszczególne wydatki, 

jednakże każdorazowo musi to być uzasadnione we wniosku o dofinansowanie. 
2
 Wynagrodzenie nauczycieli musi wynikać z kwoty bazowej ustalanej corocznie w ustawie budżetowej oraz 

z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Ponadto 

należy pamiętać, iż wynagrodzenie nauczyciela może być wyższe od ustalonego na podstawie aktów 

normatywnych tylko o dochód własny JST, w przeciwnym wypadku koszty przewyższające stawki są 

niekwalifikowalne. 
3
 Jw. 

4
 Jw. 

5
 Do opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków przez dzieci wlicza się jedynie koszt zakupu artykułów 

żywnościowych wykorzystanych do ich przygotowania (tzw. wsad do kotła). 
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4.  Piknik - osoba 60 

5.  Wycieczka - osoba 60 

6.  Spektakl - osoba 50 

7.  Zabawa - osoba 65 

8.  Koncert w filharmonii - grupa 450 

9.  Terapeuta - godzina 70 

10.  Logopeda - godzina 70 

11.  Gimnastyka korekcyjna - godzina 70 

12.  Pedagog - godzina 45 

13.  Psycholog - godzina 125 

14.  

Zajęcia aktywizujące- rozwijające 

zainteresowanie otaczającym światem – 30 

min. 

60 

15.  
Zajęcia kształtujące umiejętności społeczne 

dzieci – 30 min. 
60 

16.  Zajęcia plastyczne – 30 min. 60 

17.  Zajęcia muzyczno-artystyczne – 30 min. 60 

18.  Zajęcia teatralne – 30 min. 60 

19.  Logorytmika – 30 min. 65 
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20.  Zajęcia artystyczne – 30 min. 65 

2.Organizacja placu zabaw  

 

Lp. Rodzaj sprzętu  

Dopuszczalna stawka 

cenowa  

(w PLN brutto) 

1.  Huśtawka – sztuka 3 590  

2.  Piaskownica – sztuka 1 710 

3.  Bujak sprężynowy „Sprężynowiec” – sztuka 2 150  

4.  Karuzela tarczowa – sztuka 5 300  

5.  Ścianka wspinaczkowa – sztuka 5 000 

6.  Zjeżdżalnia – sztuka 1 450  

7.  Bezpieczna nawierzchnia placu zabaw (cena za m
2 
nawierzchni) 350 

8.  Klocki sensoryczne z kolorowymi elementami – komplet 160 

9.  Panele sensoryczne –element 930  

10.  Magiczny Dywan 2.0 z pakietem Funtronic FUN (29 gier) – 

komplet  

9 490  
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3. Sprzęt multimedialny i RTV 

 

Lp. Rodzaj sprzętu Warunek kwalifikowalności 

Dopuszczalna stawka 

cenowa 

(w PLN brutto) 

1.  
Tablet na potrzeby 

zajęć/platformy/kursu
6
 

 
510 

2.  
Komputer / laptop 

z oprogramowaniem / 

rzutnik
7
 

 

 
Rzutnik: 

2 800  

Komputer: 

2 500  

Laptop: 

2 600  

 

3.  Monitor Przekątna 19 cali 550  

4.  Skaner Skaner płaski 360  

5.  

Wizualizer - 

Posiada porty USB i HDMI, 

rozdzielczość maksymalna 

1920x1080 pikseli, jasność 

maksymalna (biel i kolor) 

 

2 255 

6.  Tablica interaktywna
8
 

Tablica interaktywna 

z oprogramowaniem, sprzętem i usługą 

szkolenia w zakresie użytkowania 
10 500 

7.  
Ekran projekcyjny 

O wymiarach nie mniejszych 

niż 160 x 150 cm. 

490 

                                                           
6 Wydatek ten, co do zasady nie powinien być kwalifikowany w ramach projektów. Wnioskodawca decydując 

się na realizację projektu powinien posiadać urządzenia techniczne (wymóg minimalny) umożliwiające 

przeprowadzenie szkoleń. W wyjątkowych przypadkach, gdy wnioskodawca nie posiada wystarczającego 

zaplecza technicznego (cele projektu nie będą mogły być bez niego osiągnięte, np. projekt realizowany jest przez 

szkołę i urządzenia te są niezbędne np. do prowadzenia zajęć), wydatek należy uznać za kwalifikowalny - o ile 

nie przekracza on kwoty akceptowanej przez IP, przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 10 000 PLN 

w przypadku tablicy interaktywnej z oprogramowaniem, z pełnym sprzętem i usługą szkolenia w zakresie 

użytkowania. 
7
 Jw. 

8 Jw. 

 



9 
 

8.  

Zasilacz UPS 

Posiada do 8 gniazd wtykowych, czas 

podtrzymania przy 

100% obciążeniu do ok. 3 min. 

470  

9.  Aparat cyfrowy Rozdzielczość 16 Mpix 890  

10.  Kamera cyfrowa  990  

11.  Mikroskop 

biologiczny 

 1 370  

12.  Kamera internetowa  90  

13.  Telewizor Przekątna 32 cale 1 100  

14.  Radioodtwarzacz/ 

mikrowieża 

Możliwość odtwarzania płyt CD. 270  

15.  Dyktafon  210  

16.  Statyw foto/video  270  

17.  Karta pamięci SD 32 GB 60  

 

4. Wyposażenie 

4.1. Meble 

 

  Meble 

Lp. Rodzaj sprzętu /mebli 

Dopuszczalna stawka cenowa za 

sztukę 

(w PLN brutto) 

1.  Tablica suchościeralna (200x100) 400 

2.  Bindownica grzebieniowa  310 
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3.  Gilotyna 170 

4.  Krzesło obrotowe  340 

5.  Biurko  400
9
 

6.  Szafa na dokumenty 1 000
10

 

7.  Szafa metalowa  1 200
11

 

4.2. Sprzęt elektroniczny 

  

Sprzęt elektroniczny 

Lp. Rodzaj sprzętu 

Dopuszczalna stawka cenowa za 

sztukę 

(w PLN brutto) 

1.  Urządzenie wielofunkcyjne/drukarka
12

 
Urządzenie wielofunkcyjne:  

2 300  

drukarka: 690  

                                                           
9
 Odwołując się do doświadczenia zdobytego podczas realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 stawkę ustalono na podstawie Katalogu regionalnych stawek rynkowych dot. POKL, Wojewódzki Urząd 

Pracy w Rzeszowie 16 listopada 2012 Rzeszów.  
10

 Jw. 
11

 Jw. 
12

 Co do zasady zakup urządzenia wielofunkcyjnego możliwy jest wyłącznie w sytuacji, gdy w projekcie nie są 

ponoszone wydatki na inny sprzęt służący do druku i sprzęt ten będzie wykorzystywany w projekcie do 

przygotowania materiałów dla uczestników projektu, np. materiałów szkoleniowych (działania te nie są 

powierzane przez Wnioskodawcę podmiotowi zewnętrznemu). Cena określona przez IP/IP2 nie powinna 

przekraczać 2 300 PLN. W przypadku, gdy Wnioskodawca zakłada, źe urządzenie drukujące będzie 

wykorzystywane przede wszystkim na potrzeby zarządzania, w projekcie za kwalifikowalny można uznać zakup 

drukarki do kwoty 690 PLN.Jednocześnie należy zastrzec, że istnieje możliwość poniesienia w ramach projektu 

wydatków na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz drukarki, pod warunkiem, źe niezbędność zakupu ww. 

sprzętu wynika np. ze specyfiki wsparcia oferowanego w projekcie, wielkości grupy docelowej. Konieczność 

zakupu tych urządzeń powinna zostać uzasadniona w części wniosku dostępnej pod szczegółowym budżetem 

projektu.W przypadku, gdy wnioskodawca w ramach innych projektów dokonał zakupu urządzeń do druku co 

do zasady należy uznać, źe posiada wystarczający potencjał w tym zakresie. Jednocześnie w ramach nowego 

projektu możliwy jest zakup wyłącznie materiałów eksploatacyjnych - pod warunkiem, że wydatek ten został 

uzasadniony (zgodnie z zasadami ogólnymi). 
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2.  Flipchart  420 

3.  Laminator  220 

 

4.3. Wynajem sali wykładowej 

 

 

WYNAJEM SALI  

Lp. Rodzaj sali 
Dopuszczalna stawka za 60 min 

(w PLN brutto) 

1.  Sala komputerowa z wyposażeniem (10 osób) 60 

5. Materiały szkoleniowe 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE 

Lp. Rodzaje materiału 
Dopuszczalna stawka cenowa 

(w PLN brutto) 

1.  
Gadżety/materiały  

szkoleniowe (notatnik, długopis)
13

 

 

Pendrive z materiałami szkoleniowymi – 

w zależności od pojemności: max. 70 

PLN/sztuka 

                                                           
13 Wydatek ten co do zasady nie powinien być kwalifikowalny w ramach projektów. Zakupu gadżetów nie 

należy mylić z zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych (np. banner, rollup, tablica informacyjna), 

których poniesienie w projekcie uzasadnione jest wymogiem właściwego informowania o współfinansowaniu 

działań projektowych ze środków EFS w ramach PO WER. Istnieje możliwość poniesienia w projekcie 

wydatków na zakup podstawowych gadżetów promocyjnych, pod warunkiem, że gadżety będą niezbędne do 

realizacji wsparcia przewidzianego w projekcie (np. pendrive z materiałami szkoleniowymi). Za niezasadny 

należy uznać zakup gadżetów, które nie mają związku z projektem (np. kubki w projekcie szkoleniowym 
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6. Koszty towarzyszące 

KOSZTY TOWARZYSZĄCE  

Lp. Rodzaj wydatku Dopuszczalna stawka cenowa 

(w PLN brutto) 

Dodatkowe zalecenia IZ 

1.  

Zwrot kosztów dojazdu
14

 

 

Cena uzależniona od cenników 

operatorów komunikacji 

publicznej. 

 

- wydatek 

kwalifikowalny 

w związku 

z uzasadnionymi 

potrzebami grupy  

docelowej (np. koszty 

dojazdów dla osób 

niepełnosprawnych, 

bezrobotnych); 

- wydatek 

kwalifikowalny do 

wysokości opłat za środki 

transportu publicznego 

szynowego lub kołowego 

(a w przypadku podróży  

międzynarodowych także 

transportu lotniczego) 

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 

2.  Badania lekarskie dla 

uczestników szkoleń 
125 / osobę  

3.  

Nocleg w kraju
15

 

 

 Hotel o maksymalnym 

standardzie 3*: 

360 PLN/1 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 

- wydatek 

kwalifikowalny, o ile jest 

to uzasadnione specyfiką 

realizowanego  

projektu; 

- możliwość 

zagwarantowania noclegu 

dotyczy uczestników, 

którzy posiadają  

miejsce zamieszkania w 

miejscowości innej niż ta 

                                                           
14

 Zestawienie standardu i maksymalnych cen w zakresie wybranych wydatków finansowanych w ramach PO 

WER przygotowane przez Instytucję Pośredniczącą MEN. 
15

 Jw. 
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pensjonat, motel itd.: 

260 PLN/1 nocleg za 2 

osoby w pokoju 2- 

osobowym 

120 PLN/lnocleg za 1 

osobę w 1-osobowym 

 

cena rynkowa powinna 

być uzależniona od 

rodzaju oferowanej usługi 

i jest niższa, jeśli 

finansowany jest mniejszy 

zakres usługi (np. nocleg 

w pokoju 3-osobowym) 

 

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, 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 

kwalifikowalny tylko w 

uzasadnionych 

przypadkach 

4.  
Przerwa kawowa

16
 

 

15 / osobę / dzień szkoleniowy 
 

cena rynkowa powinna 

być uzależniona od 

rodzaju oferowanej usługi 

-wydatek 

kwalifikowalny, o ile jest 

to uzasadnione specyfiką 

realizowanego  

projektu; 
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14 
 

i jest niższa, jeśli 

finansowany jest mniejszy 

zakres usługi (np. kawa, 

herbata, woda, mleko, 

cukier, cytryna bez 

drobnych słonych lub 

słodkich przekąsek) 

 

- 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, 

cytryna, 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 

 

5.  

Lunch / obiad / kolacja
17

 

35 / osobę / 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) 

 

- 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; 

- 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; 

6.  Opiekun dla dziecka/osoby 

zależnej 
17 / godzinę

18
 

 

 

                                                           
17

 Jw. 
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 Podana cena dotyczy opieki dziennej od poniedziałku do piątku. 


