Wykaz

dopuszczalnych

stawek

dla

towarów i usług „Taryfikator”
Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej
grupy projektów, towarów lub usług
1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa przykładowe występujące koszty
w projektach finansowanych z RPOWŚ na lata 2014-2020 dla EFS.
2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto
wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek
założonych w budżecie.
3. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym
budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień
złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.
4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia
we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
5. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej
kategorii kosztowej.
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego i może
być rozszerzany o nowe pozycje przez Instytucję Zarządzającą – Departament Wdrażania
EFS (Instytucję Organizującą Konkurs).
1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik nr VII do Regulaminu
Konkursu dla Poddziałania 8.5.3. Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary funkcjonalne miast
tracących funkcje społeczno-gospodarcze.
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Przykładowe kwalifikacyjne kursy zawodowe / kursy podnoszące kwalifikacje i umiejętności zawodowe
(ceny kursów/ szkoleń nie obejmują kosztów egzaminów) 1
Nazwa szkolenia/ kursu
Stawka na osobę
Liczba godzin
Wózki widłowe (jezdniowe)
534,00
44
Operator koparko-ładowarki
1670,00
176
Spawanie metodą MIG/ MAG
2334,00
145
Spawanie metodą TIG
2184,00
103
Kurs prawa jazdy kat. B
1344,00
60
Kurs prawa jazdy kat. C
1807,00
50
Kurs prawa jazdy kat. C+E
1830,00
45
Kurs prawa jazdy kat. D
3464,00
80
Kwalifikacja wstępna dla
kierowców autobusów
3275,00
280
i ciężarówek
Kwalifikacja wstępna dla
kierowców autobusów
2350,00
140
i ciężarówek – przyspieszona
Opiekun w żłobku lub klubie
1450,00
280
dziecięcym
Operator CNC/ Obsługa obrabiarek
1510,00
nie mniej niż 50
sterowanych numerycznie
Betoniarz - zbrojarz
1550,00
nie mniej niż 120
Murarz – tynkarz
1440,00
nie mniej niż 100
Opiekuna środowiskowa
1502,00
nie mniej niż 320
Dietetyk I stopnia
664,00
nie mniej niż 30
Rachunkowość/ księgowość (kurs
1855,00
nie mniej niż 82
podstawowy)
Kurs na kandydatów na
1730,00
nie mniej niż 82
księgowego – I stopień
Kurs na kandydatów na
3125,00
nie mniej niż 180
księgowego – II stopień
Kurs na kandydatów na
3535,00
nie mniej niż 204
księgowego – III stopień
Kadry i płace
1581,00
nie mniej niż 112
Opiekun osoby starszej i
450,00
nie mniej niż 40
niepełnosprawnej
Masażysta
1784,00
nie mniej niż 120
Kurs obsługi kasy fiskalnej
167,00
nie mniej niż 5
Opiekunka dziecięca
700,00
nie mniej niż 60
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W przypadku innych kursów niż wskazane w taryfikatorze należy we wniosku o dofinansowanie wskazać m.in. ilość godz./materiały
szkoleniowe/materiały do wykorzystania praktycznego

Tabela: TARYFIKATOR OGÓLNY *
* Ceny jednostkowe zawarte w Tabeli nr 2 nie uległy zmianie w stosunku do cen ustalonych
w miesiącu czerwcu 2017 r.

Rodzaj sprzętu/mebli
Sprzęt
1. drukarka laserowa kolorowa 2lub3
2. urządzenie wielofunkcyjne 2lub3
3. kserokopiarka 2lub3
4. laptop z systemem operacyjnym2lub3
5. komputer stacjonarny z monitorem z systemem
operacyjnym 2lub3
6. koszt uruchomienia sprzętu informatycznego
(instalacja systemu, sterowników, konfiguracja)
7. bindownica 2lub3
8. niszczarka 2lub3
9. Mikrowieża
10. tablica interaktywna z oprogramowaniem2lub3
11. aparat fotograficzny 2lub3
12. kamera 2lub3
13. fipchart2lub3
Meble
14. szafa na dokumenty drewniana 2lub3
15. szafa na dokumenty metalowa 2lub3
16. biurko 2lub3
17. krzesło obrotowe2lub3
18. krzesło szkolne2lub3
Materiały szkoleniowe dla uczestników
19. pendrive 16 GB2lub3

Jednostka miary

Dopuszczalna
stawka

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

903,00
458,00
4691,00
3099,00
3762,00

usługa

100,00

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

731,00
550,00
454,00
8483,00
1874,00
2570,00
357,00

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

560,00
1025,00
410,00
495,00
73,00

sztuka

30,00



Wydatek powinien być kwalifikowalny w ramach projektów w wyjątkowych przypadkach, gdy Wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego (np. projekt jest realizowany przez placówkę i urządzenia te są niezbędne do prowadzenia zajęć)
oraz jest to niezbędny sprzęt do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego danego zadania.
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:
Osoba dla której przeznaczone jest wyposażenie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu;



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

