Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu
Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach Działania 2.21, typ 6
PO WER
Lp. Towar/Usługa
1

Wynajmem sali na
szkolenia
stacjonarne

Standard – warunki kwalifikowania wydatku
na etapie oceny projektów
Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to
uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu
Obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej,
zgodnie z potrzebami projektu, m.in. w stoły,
krzesła, rzutnik multimedialny z ekranem,
komputer, tablice flipchart lub tablice
suchościeralne, bezprzewodowy dostęp do
Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym
energii elektrycznej
Wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz
budynek, w którym się ona znajduje,
zapewnia dostęp dla osób z

Maksymalna cena
rynkowa
(ceny brutto)
75 PLN za godzinę
zegarową szkolenia

Dodatkowe zalecenia IP
Cena dotyczy wynajmu sali na
różnego typu grupowe spotkania
merytoryczne, o ile ich realizacja jest
niezbędna i wynika z celu realizacji
projektu, zaś cena powinna być
niższa, jeśli koszt nie obejmuje
wyposażenia określonego jak dla
wynajmu sali szkoleniowej.
Cena obejmuje wynajem
krótkoterminowy (w przypadku
wynajmu sal na okres dłuższy niż 80
godzin zegarowych cena powinna być
niższa).

2
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Standard – warunki kwalifikowania wydatku
na etapie oceny projektów

Maksymalna cena
rynkowa
(ceny brutto)

niepełnosprawnością ruchową (tj.
dostosowanie architektoniczne).
Wielkość pomieszczenia odpowiednio
dostosowana do liczby uczestników
spotkania;

2

Wynajem sali na
spotkania
indywidualne
(doradztwo)

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to
uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu oraz potrzebami grupy docelowej
- obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej,
zgodnie z potrzebami projektu, m.in. w stoły,
krzesła, tablice flipchart lub tablice
suchościeralne, bezprzewodowy dostęp do
Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym
energii elektrycznej
- wydatek kwalifikowalny, o ile sala oraz
budynek, w którym się ona znajduje,
zapewnia dostęp dla osób z
niepełnosprawnością ruchową (tj.
dostosowanie architektoniczne), przy czym

40 PLN za godzinę
zegarową spotkania

Dodatkowe zalecenia IP
Cena nie dotyczy wynajmu sal
wyposażonych w sprzęt
specjalistyczny umożliwiający udział
w szkoleniach osób z innymi
rodzajami niepełnosprawności niż
niepełnosprawność ruchowa (np. sala
z pętlą indukcyjną).
Cena dotyczy wynajmu sali do 40
osób.
Cena obejmuje wynajem
krótkoterminowy (w przypadku
wynajmu sal na okres dłuższy niż 80
godzin zegarowych cena powinna być
niższa).
Cena nie dotyczy wynajmu sal
wyposażonych w sprzęt
specjalistyczny umożliwiający udział
we wsparciu osób z innymi rodzajami
niepełnosprawności niż
niepełnosprawność ruchowa (np. sala
z pętlą indukcyjną).
Cena dotyczy wynajmu sali do 10
osób.
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4

Standard – warunki kwalifikowania wydatku
na etapie oceny projektów

Maksymalna cena
rynkowa
(ceny brutto)

obowiązek ten nie dotyczy udostępniania sal
na spotkania indywidualne jako wkład własny
w projekcie
Zorganizowanie i
Przerwa kawowa obejmuje kawę, herbatę,
15 PLN/ osoba/ dzień
przeprowadzenie
wodę, mleko, cukier, cytryna, drobne słone
szkoleniowy
przerwy kawowej dla lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche
uczestników i
ciastka lub owoce.
trenerów/doradców Istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o
szkoleń/ doradztwa
ile mieści się w określonej cenie rynkowej.
Jeżeli zakres usługi jest mniejszy, cena
rynkowa również powinna być niższa.

Przygotowanie i
serwowanie zimnego
bufetu dla
uczestników/trenera
/doradcy szkoleń/
doradztwa

Zimny bufet obejmuje kawę, herbatę, wodę, 25 PLN/ osoba/ dzień
soki, mleko, cukier, cytryna, drobne słone
szkoleniowy
lub słodkie przekąski typu paluszki lub kruche
ciastka lub owoce, kanapki, przekąski
koktajlowe.
Istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o
ile mieści się w określonej cenie rynkowej.

Dodatkowe zalecenia IP

Wydatek kwalifikowalny, o ile forma
wsparcia, w ramach której ma być
świadczona przerwa kawowa dotyczy
tej samej grupy osób i nie jest
przewidziany zimny bufet.
W przypadku, gdy wsparcie dla tej
samej grupy osób w danym dniu trwa
powyżej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45
minut) istnieje możliwość
zapewnienia drugiej przerwy
kawowej (dotyczy to również
przypadku, gdy przewidziany jest
zimny bufet).
Wydatek kwalifikowalny, o ile forma
wsparcia, w ramach której ma być
świadczony zimny bufet dla tej samej
grupy osób w danym dniu trwa co
najmniej 4 godziny lekcyjne (tj. 4 x 45
minut) i nie jest przewidziany
lunch/obiad.
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Przygotowanie i
serwowanie obiadu
dla
uczestników/trenera
/doradcy szkoleń/
doradztwa

Standard – warunki kwalifikowania wydatku
na etapie oceny projektów

Maksymalna cena
rynkowa
(ceny brutto)

Jeżeli zakres usługi jest mniejszy, cena
rynkowa również powinna być niższa.
obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie)
44 PLN/ osoba/ posiłek
oraz napój.
Istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o
ile mieści się w określonej cenie rynkowej.

Dodatkowe zalecenia IP

Wydatek kwalifikowalny,
o ile spotkanie dla tej samej grupy
osób w danym dniu trwa co najmniej
6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut) i
nie jest przewidziany zimny bufet i nie
jest przewidziany zimny bufet.
W przypadku kolacji wydatek
kwalifikowalny, o ile finansowana jest
usługa noclegowa.

6

Nabycie laptopa

- wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie
laptopa jest niezbędne w celu wspomagania
procesu wdrażania projektu (udzielania
wsparcia uczestnikom projektu), nie do
obsługi projektu (co jest finansowane w
ramach kosztów pośrednich)
- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy
wnioskodawca nie posiada wystarczającego
zaplecza technicznego do udzielania wsparcia
uczestnikom projektu

2 500 PLN/ sztuka w
przypadku
jednorazowego odpisu
amortyzacyjnego
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7

Materiały
szkoleniowe

8

Koszt godziny pracy
trenera za
przygotowanie
merytoryczne i
przeprowadzenie
działań
szkoleniowych

Standard – warunki kwalifikowania wydatku
na etapie oceny projektów
- wydatek kwalifikowalny, o ile laptop
posiada parametry biurowe z
oprogramowaniem systemowym i
podstawowym pakietem biurowym (licencja
na 12 miesięcy)
- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to
uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu
- wydatek kwalifikowalny, o ile przewidziane
są
w ramach realizowanego projektu
szkolenia/warsztaty/doradztwo
- obejmuje zestaw składający się z teczki,
notesu, długopisu lub zestawu z dodatkowym
pendrive, co dotyczy tylko dużej ilości
materiałów szkoleniowych nagrywanych na
pendrive, zamiast wydruku tych materiałów
Trener musi wykazać się doświadczeniem
wypracowanych co najmniej 180 godzin w
okresie 3 lat przed terminem złożenia
życiorysów zawodowych do akceptacji przez
PARP

Maksymalna cena
rynkowa
(ceny brutto)

Dodatkowe zalecenia IP

Cena
9 PLN/zestaw bez
pendrive
lub
24 PLN/zestaw z
pendrivem

- cena rynkowa powinna być
uzależniona od rodzaju oferowanej
usługi i jest niższa, jeśli finansowany
jest mniejszy zakres usługi (np. notes i
długopis)
- cena nie obejmuje kosztu logotypów
(objęte są kosztami pośrednimi)

449 PLN/godzina

Zakres tematyczny:
1) Zasady projektowania produktów i
usług dostępnych dla wszystkich,
2) Wymagania prawne w zakresie
projektowania produktów i usług
dostępnych dla wszystkich,

6

Lp. Towar/Usługa

Standard – warunki kwalifikowania wydatku
na etapie oceny projektów

Maksymalna cena
rynkowa
(ceny brutto)

Dodatkowe zalecenia IP

465 PLN/godzina

3) Możliwości komercjalizacji
rozwiązań z zakresu technologii
asystujących/kompensacyjnych oraz
projektowania uniwersalnego.
Zakres tematyczny:
Działania doradcze muszą być
bezpośrednio związanie z działaniami
szkoleniowymi realizowanymi
w ramach projektu.

w realizacji działań szkoleniowych z zakresu
tematów, w ramach których oferować będzie
wsparcie na rzecz przedsiębiorców.
9

Usługa doradcza

10

Usługa rekrutacji

Doradca musi wykazać się doświadczeniem
wypracowanych co najmniej 180 godzin w
okresie 3 lat przed terminem złożenia przed
terminem złożenia życiorysów zawodowych
do akceptacji przez PARP w realizacji działań
doradczych z zakresu tematów, w ramach
których oferować będzie wsparcie na rzecz
przedsiębiorców.
Doradztwo prowadzone będzie w formie
bezpośrednich spotkań z przedsiębiorcami
oraz pracy własnej doradcy.
Rekrutacja rozumiana jest jako aktywne
działania merytoryczne niezbędne do
pozyskania uczestników projektu,
merytoryczną ocenę składanych przez nich
dokumentów, w tym statusu
przedsiębiorstwa (weryfikowane m.in. na
podstawie wpisu do KRS/CEIDG), formularzy
pomocy publicznej lub de minimis,
zaświadczeń o otrzymanej pomocy de

1 244 PLN/pracownik
przedsiębiorstwa
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Standard – warunki kwalifikowania wydatku
na etapie oceny projektów
minimis lub oświadczeń o braku otrzymania
pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat
(weryfikowane w oparciu o SHRIMP).

Maksymalna cena
rynkowa
(ceny brutto)

Dodatkowe zalecenia IP

