
Rodzaj wydatku Kwota maksymalna brutto Uzasadnienie

Pedagog (umowa zlecenie) 100 PLN/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Stawki ujęte w liście są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających 

stawek założonych w budżecie. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym budżecie – przy ocenie będą brane pod 

uwagę m. in. takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji. W przypadku przekroczenia ww. 

stawki Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia zaistniałej sytuacji. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu 

istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej kategorii kosztowej.

Lista najczęściej finansowanych towarów i usług

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych                                                                                                                                                                                

                                 

konkurs zamknięty  nr RPMA.09.02.01-IP.01-14-038/17 

Lista została przygotowana na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS 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 m.in. wielkości projektu, złożoności działań, liczebności grupy docelowej, 

rodzaju wykonywanej pracy, zaangażowania czasowego, kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia zawodowego kadry. Projektodawca powinien zawrzeć we 

wniosku o dofinansowanie wyczerpujące uzasadnienie przyjętych stawek oraz dysponować dokumentacją, w oparciu o którą zostały ustalone (np. analizami 

finansowymi).

W odniesieniu do kosztów personelu zaangażowanego w zarządzanie i obsługę projektu oraz pozostałe koszty administracyjne – z uwagi na fakt 

zakwalifikowania ich do kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem, na etapie wyboru projektów istotne jest przede wszystkim zweryfikowanie czy koszty te nie 

zostały ujęte w kosztach bezpośrednich, celem zapewnienia braku podwójnego finansowania wydatków w projekcie.

PERSONEL SPECJALISTYCZNY



Psycholog (umowa zlecenie) 100 PLN/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Pracownik socjalny (umowa zlecenie) 60 PLN/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Doradca zawodowy (umowa zlecenie) 100 PLN/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Terapeuta (umowa zlecenie) 90 PLN/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Logopeda (umowa zlecenie) 90 PLN/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Opiekun dziecięcy (umowa zlecenie) 15 PLN/godz. Stawka rozumiana jako godzina zegarowa

Wychowawca - w świetlicy, w pracy 

podwórkowej (umowa o pracę)
2 200 PLN/miesiąc W konkursie preferowaną formą zatrudnienia jest umowa o pracę.

Wychowawca - w świetlicy, w pracy 

podwórkowej (umowa zlecenie)
20 PLN/godz. Umowa zlecenie tylko w szczególnych przypadkach.

Zajęcia grupowe 40 PLN/godz. Stawka rozumiana jako godzina lekcyjna

WSPARCIE KIEROWANE DO UCZESTNIKÓW PROJEKTU

CROSS FINANCING

Zajęcia kształcące kompetencje kluczowe: 

Porozumiewanie się w języku ojczystym, 

Porozumiewanie się w językach obcych, 

Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 

Kompetencje informatyczne, 

Umiejętność uczenia się, 

Kompetencje społeczne i obywatelskie,

Inicjatywność i przedsiębiorczość, 

Świadomość i ekspresja kulturalna.



ŚRODKI TRWAŁE

Maksymalny udział cross-financingu na poziomie projektu nie przekroczy 10% wydatków projektu.

Zgodnie z dokumentacją konkursową cross - financing może dotyczyć wyłącznie: zakupu nieruchomości, 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 - financingu.

Cross-financing w ramach projektów współfinansowanych z EFS może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby 

możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekty obejmujące inwestycje w infrastrukturę w ramach cross-financingu będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z 

EFS.



Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020: 

Wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3500 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), co do zasady nie 

powinny być kwalifikowane w ramach projektów. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy sprzęt ten jest niezbędny do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego 

danego zadania. Wówczas wydatki te mogą być kwalifikowalne wyłącznie w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym za okres, w którym były one 

wykorzystywane na rzecz projektu. W tym przypadku stosuje się warunki i procedury określone w sekcji 6.12.2 Wytycznych.

Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości, z zastrzeżeniem sekcji 6.12.1, wyłącznie w 

przypadku personelu projektu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. W przypadku personelu projektu zaangażowanego 

na podstawie stosunku pracy w wymiarze poniżej ½ etatu lub na podstawie innych form zaangażowania, koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy 

personelu projektu są niekwalifikowalne.

Zgodnie z Wytycznymi amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych) używanych na potrzeby personelu, o 

którym mowa w pkt 2 lit. a - d, rozdział 8.4 Wytycznych, stanowią koszty pośrednie projektu.


