
Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto / jednostka miary Uzasadnienie

Wynagrodzenie nauczyciela wychowania 

przedszkolnego 
3 600 zł/ etat

Powinno być uzasadnione i wynikać z wewnętrznego regulaminu wynagrodzeń podmiotu 

składającego wniosek o dofinansowanie lub podmiotu nadzorującego

Wynagrodzenie pomocy nauczyciela 

wychowania przedszkolnego 
2 800 zł/ etat

Powinno być uzasadnione i wynikać z wewnętrznego regulaminu wynagrodzeń podmiotu 

składającego wniosek o dofinansowanie lub podmiotu nadzorującego

Pedagog 3 600 zł/ etat
Powinno być uzasadnione i wynikać z wewnętrznego regulaminu wynagrodzeń podmiotu 

składającego wniosek o dofinansowanie lub podmiotu nadzorującego

Logopeda 3 600 zł/ etat
Powinno być uzasadnione i wynikać z wewnętrznego regulaminu wynagrodzeń podmiotu 

składającego wniosek o dofinansowanie lub podmiotu nadzorującego

Psycholog 3 600 zł/ etat
Powinno być uzasadnione i wynikać z wewnętrznego regulaminu wynagrodzeń podmiotu 

składającego wniosek o dofinansowanie lub podmiotu nadzorującego

Asystent osoby niepełnosprawnej (umowa 

zlecenie)
30 zł/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży,  Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna

                                 

Konkurs zamknięty nr RPMA.10.01.04 - IP.01-14-003/15 

został przygotowany na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014 - 2020,  Wytycznych Programowych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014 - 2020, Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WM oraz przeprowadzonego rozeznania rynku na terenie 

Województwa Mazowieckiego. 

Lista nie stanowi katalogu zamkniętego.

Uwaga! Koszty zatrudnienia personelu projektu należy weryfikować z uwzględnieniem min. wielkości projektu, złożoności działań, liczebności grupy docelowej, rodzaju wykonywanej pracy, 

zaangażowania czasowego, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego kadry. Projektodawca powinien zawrzeć we wniosku wyczerpujące uzasadnienie przyjętych stawek oraz 

dysponować dokumentacją w oparciu o którą zostały ustalone (np. regulamin wynagradzania).                                                            

Zatrudnienie personelu*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Zajęcia dodatkowe **

*personel projektu niezbędny do realizacji zadań merytorycznych, z wyłączeniem personelu który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach pośrednich.



Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto / jednostka miary Uzasadnienie

zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 100 zł/godz.
Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

zajęcia logopedyczne 100 zł/godz.
Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

zajęcia socjoterapeutyczne 100 zł/godz.
Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

muzykoterapia 100 zł/godz.
Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

zajęcia psychoruchowe 100 zł/godz.
Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto / jednostka miary Uzasadnienie

umywalka  200 zł/ sztuka Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

bateria umywalkowa 100 zł/ sztuka Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

zestaw ustępowy (misa, stelaż podtynkowy, 

przycisk spłukujący) 
1 620 zł/ sztuka Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

brodzik 600 zł/ sztuka Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

półka na kubeczki  200 zł/ sztuka Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

lustro 100 zł/sztuka Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

podajnik na mydło 80 zł/ sztuka Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

** Dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, niezależnie od liczby nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania 

przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację zajęć dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. Limit nie ma zastosowania w przypadku dodatkowej oferty 

edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych.

Dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo - wykończeniowe) budynków i pomieszczeń***

***zgodnie z  dokumentacją konkursową cross - finansing może dotyczyć wyłącznie: zakupu infrastruktury (poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do 

nieruchomości) i/lub dostosowania lub adaptacji (prace remontowo - wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Zakup środków trwałych z wyjątkiem ww. nie stanowi wydatku w ramach cross - 

finansingu.



podajnik na ręczniki papierowe 100 zł/sztuka Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

płytki + koszt robocizny 120 zł/ m2 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu.

Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto / jednostka miary Uzasadnienie

huśtawka 5 000 zł/ sztuka
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu. 

Urządzenie posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

piaskownica 5 000 zł/sztuka
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu. 

Urządzenie posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

sprężynowce 2 500 zł/sztuka
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu. 

Urządzenie posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

karuzele 6 500 zł/ sztuka
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu. 

Urządzenie posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

zjeżdżalnia 6 500 zł/ sztuka
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu. 

Urządzenie posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

zestaw wspinaczkowy 11 000 zł/ sztuka
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu. 

Urządzenie posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

zabawki wielofunkcyjne/domki 15 000 zł/ sztuka
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu. 

Urządzenie posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu 

zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw
400 zł/ m2 Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką i celami realizowanego projektu. 

Urządzenie posiadające niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa.

Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto / jednostka miary Uzasadnienie

zestaw: stolik + 4 krzesła 1 000 zł/komplet

****zgodnie z dokumentacją konkursową cross - finansing może dotyczyć wyłącznie: infrastruktury (poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do 

nieruchomości), dostosowania lub adaptacji (prace remontowo - wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Zakup środków trwałych z wyjątkiem ww. nie stanowi wydatku w ramach cross - 

finansingu.

Organizacja placu zabaw****

Meble i wyposażenie



leżak z materacem 200 zł/ sztuka

komplet pościeli z wypełnieniem wraz z 

prześcieradłem
165 zł/ komplet

 szatnia 600 zł/ sztuka - 6-segmentów

Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto / jednostka miary Uzasadnienie

do prowadzenia zajęć przedszkolnych 

(książki, gry edukacyjne, słuchowiska z 

bajkami, itp.)

4 000 zł/ komplet
Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych  do realizacji zajęć  w jednej grupie 

przedszkolnej.

do ćwiczeń korekcyjno -  ruchowych 

(drabinka gimnastyczna, zestaw klocków, 

itp.)

 3 000 zł/ komplet
Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych  do realizacji zajęć  w jednej grupie 

przedszkolnej.

do ćwiczeń logopedycznych (karty 

planszowe, gry logopedyczne, itp.)
 3 000 zł/ komplet

Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych  do realizacji zajęć  w jednej grupie 

przedszkolnej.

do ćwiczeń muzyczno-rytmicznych (cymbałki, 

tamburyn itp.)
 3 000 zł/ komplet

Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych  do realizacji zajęć  w jednej grupie 

przedszkolnej.

zabawki (lalki, samochody, piłki, klocki itp. )  7 000 zł/ komplet
Komplet pomocy dydaktycznych potrzebnych  do realizacji zajęć  w jednej grupie 

przedszkolnej.

pomoce dydaktyczne (kredki, pisaki, farby 

itp.)
100 zł/dziecko

Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto / jednostka miary Uzasadnienie

całodzienne wyżywienie dzieci/catering 15 zł/ dzień Stawka dzienna na 1 dziecko obejmuje śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek

Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto / jednostka miary Uzasadnienie

Wyżywienie dzieci

Kursy, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe

Pomoce dydaktyczne



szkolenia doskonalące, warsztaty 500 zł/ usługa/os.

Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, m.in.  

wynagrodzenie wykładowcy; wynajęcie/eksploatacja sal (w tym sali dostosowanej do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami); materiały szkoleniowe; podręczniki, sprzęt techniczny np. 

laptop, dojazdy wykonawcy do miejsca świadczenia usługi, noclegi, wyżywienie wykonawcy w 

miejscu realizacji usługi. Nie należy wykazywać odrębnie tych kosztów w budżecie. 

kursy uzupełniające 2 000 zł/ usługa/os.

Usługa zawiera wydatki związane z pełną organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, m.in.  

wynagrodzenie wykładowcy; wynajęcie/eksploatacja sal (w tym sali dostosowanej do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami); materiały szkoleniowe; podręczniki, sprzęt techniczny np. 

laptop, dojazdy wykonawcy do miejsca świadczenia usługi, noclegi, wyżywienie wykonawcy w 

miejscu realizacji usługi. Nie należy wykazywać odrębnie tych kosztów w budżecie. 

studia podyplomowe 4 500 zł/ studia podyplomowe/os. Kwota zawiera wpisowe oraz opłatę za wszystkie semestry     

***** Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020 (sekcja 6.12.1): 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-

financingu nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków projektu. Wydatki ponoszone na zakup środków trwałych oraz cross-financing powyżej dopuszczalnej kwoty określonej w zatwierdzonym 

wniosku o dofinansowanie projektu są niekwalifikowalne.

Wydatki poniesione na zakup środków trwałych  wykorzystywanych w celu wspomagania procesu wdrażania projektu(np. rzutnik na szkolenia) , mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości 

odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one wykorzystywane na rzecz projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne i stosuje warunki i procedury 

określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych.

Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (z wyłączeniem personelu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach pośrednich) jest kwalifikowalne w przypadku spełnienia łącznie następujących 

warunków:

1. Osoba dla której przeznaczone jest wyposażenie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu;

2. Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego – wyposażenia stanowiska pracy do realizacji projektu.

Zgodnie z Wytycznymi amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) używanych na potrzeby personelu, o którym mowa w pkt 2 lit. a - d, 

rozdział 8.4 Wytycznych, stanowią koszty pośrednie projektu.

 ŚRODKI TRWAŁE***** 


