
    

Katalog kosztów dla Działania 7.4 „Niepełnosprawni na rynku pracy – projekty konkursowe”  - 

konkurs zamknięty nr 1/POKL/7.4/2013 

 

Przedmiotowy katalog przygotowany został na podstawie analizy wniosków złożonych w ramach 

konkursu nr 1/POKL/7.4/2012 oraz na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku. 

 

Uwaga  

Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym projekcie – 

przy ocenie budżetu będą brane pod uwagę m.in.: stopień złożoności projektu, wielkość zespołu 

projektowego, wielkość grupy docelowej. 

 

KATEGORIA KOSZTÓW KWOTA MAKSYMALNA* 

Wynagrodzenie psychologa – stawka za godz. 90 zł/godz. 

Wynagrodzenie doradcy zawodowego – stawka za godz. 90 zł/godz. 

Wynagrodzenie pośrednika pracy – stawka za godz. 80 zł/ godz. 

Kursy zawodowe - stawka za kurs/osobę.  3 000 zł 

Sala wykładowa – stawka za godz. 50 zł/godz. 

Sala komputerowa – stawka za godz. 80 zł/godz. 

Materiały dydaktyczne / zakup podręczników (na 1 os.) 120 zł/osoba 

Catering – przerwa kawowa (wydatek kwalifikowalny dla 
min. 4 godz. zajęć dziennie) 

25 PLN/osoba/dzień szkoleniowy 

Catering – obiad (wydatek kwalifikowalny dla min. 6 godz. 
zajęć dziennie) 

45 PLN/osoba/dzień szkoleniowy 

Koszty dojazdów (kwalifikowalne wyłącznie w przypadku 
uzasadnionych potrzeb grupy docelowej, będącej w 
szczególne trudnym położeniu – osób niepełnosprawnych, 
bezrobotnych). 

W przypadku PKP, zgodnie z 
cennikiem biletów II kl. 

obowiązującym na danym obszarze + 
inne środki transportu publicznego 

np. autobus, tramwaj, metro 

Nocleg ze śniadaniem 200 zł za 1 osobę 

Zarządzanie projektem  

Koordynator / Kierownik projektu  - umowa o pracę 
(etat)/umowa cywilnoprawna (stawka za godzinę) 

5 600 zł**/ 35 zł 

Pozostały personel (osoby odpowiedzialne za: monitoring i 
ewaluację, rozliczenia i sprawozdawczość, rekrutację, 

4 000 zł/ 25 zł 



działania informacyjno-promocyjne) – umowa o pracę 
(etat)/umowa cywilnoprawna (stawka za godzinę) 

Założenie i prowadzenie rachunku bankowego 50 zł/m-c 

Działania promocyjne  

Projekt i wydruk ulotek – cena za sztukę 1 zł 

Projekt i wydruk plakatów – cena za sztukę 10 zł 

Aktualizacja strony www – 1 miesiąc 200 zł/m-c 

Utworzenie podstrony www 500 zł/m-c 

Cross – financing  

Laptop/ komputer z oprogramowaniem 3 200 zł/szt. 

Laptop/ komputer bez oprogramowania  2 500 zł/szt. 

Rzutnik  2 800 zł/szt. 

Tablica interaktywna z oprogramowaniem, sprzętem i 
usługa szkolenia w zakresie użytkowania 

10 000 zł/szt. 

Urządzenie wielofunkcyjne 2 300 zł/szt. 

Drukarka  600 zł/szt. 

*W uzasadnionych przypadkach  kwoty mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Koszty wyższe niż wskazane 

stawki maksymalne powinny zostać szczegółowo uzasadnione w projekcie.  

**Kwota stanowi całkowity koszt pracodawcy 

 


