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KATALOG MAKSYMALNYCH STAWEK 
 

w ramach projektu grantowego: „ Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra 
Culmensis-Rozwój przez Tradycję" 

 

DLA KONKURSU NR 3/2021/G 
 

OGŁOSZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  
oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju,  
Działanie:11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. 
 
 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” (dalej: LGD) określiło „Katalog maksymalnych stawek” (dalej: 
Katalog) obowiązujący dla wyżej wskazanego naboru wniosków. 
 
Wprowadzenie niniejszego mechanizmu ma zagwarantować jednolite podejście LGD do przeprowadzenia oceny budżetów przyjętych przez wnioskodawców 
oraz służyć temu, aby zatwierdzone przez LGD wydatki były efektywne oraz poniesione w racjonalnej wysokości, tzn. niezawyżone w stosunku do stawek 
rynkowych, a także ponoszone zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami. 
 
Katalog określa najczęściej występujące koszty, jednak nie stanowi katalogu zamkniętego, czyli dopuszczalne jest ujmowanie innych kosztów, niewskazanych 
w powyższym Katalogu, które są niezbędne do realizacji projektu. Stawki wyszczególnione w Katalogu są stawkami maksymalnymi, jednak nie oznacza to 
automatycznego zaakceptowania przez LGD stawek założonych na ich maksymalnym poziomie. 
 
W przypadku planowania wydatków spoza katalogu stawek maksymalnych, Grantobiorca zobowiązany jest do oszacowania kosztu zgodnie z cenami rynkowymi 
na podstawie rozeznania cenowego na rynku lokalnym i/lub regionalnym na podstawie zapytań oraz zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków. 
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Kwoty ujęte w katalogu uwzględniają wartość brutto wydatku (z wyjątkiem wynagrodzeń, które są szacowane z uwzględnieniem kosztów pracodawcy). 
 
Co do zasady „godzina” odnosi się do godziny zegarowej = 60 minut 
 
 
Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza również, że będzie ona akceptowana przez LGD w każdym projekcie. Przy ocenie budżetu danego projektu będą 
brane pod uwagę m.in. takie czynniki, jak stopień złożoności projektu czy wielkość grupy docelowej oraz czy koszty poniesiono w wysokości racjonalnej 
odpowiadającej wartościom rynkowym towarów i usług. 
Nie ma możliwości zaplanowania w projekcie stawek wyższych, niż przewidziane w „Katalogu stawek maksymalnych” dla danych rodzajów kosztów. 
 
LGD zobowiązane jest do dokonywania oceny wydatków ujętych w budżetach projektów. Będzie ono weryfikować: 
1. kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
 

2. prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w szczególności: 
a. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:  

 czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu, 
 czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny), 
 czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji, 
 czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
 czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze. 
  

Wszystkie wskazane powyżej kwestie oceniane są łącznie. LGD informuje, że w przypadku zidentyfikowania przez oceniającego wydatków niekwalifikowanych 
lub wydatków w wysokości zawyżonej w stosunku do stawek rynkowych, dane kryterium może zostać uznane za niespełnione.  
Mając na uwadze powyższe, przy planowaniu wydatków wnioskodawca powinien kierować się zasadą, aby ujęty w budżecie koszt był niezbędny do 
realizacji celów projektów i został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów 
z danych nakładów. 
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L.P. NAZWA KOSZTU 
JEDNOSTK

A MIARY 

 

MAKSYMAL

NY 

DOPUSZCZ

ALNY 

KOSZT 

BRUTTO  

 

(W 

ZŁOTYCH) 

 

UWAGI/PODSTAWA KOSZTU 

 

1 
Doradca zawodowy 

 

Godzina  

(60 minut) 
100,00 zł  

Wydatek kwalifikowalny, o ile doradca posiada wykształcenie wyższe / zawodowe lub kwalifikacje 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia, 

świadectwa lub innego dokumentu. 

2 Pośrednik pracy  
Godzina  

(60 minut) 
100,00 zł  

Wydatek kwalifikowalny, o ile pośrednik pracy posiada wykształcenie wyższe / zawodowe lub 

kwalifikacje umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz 

dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, 

zaświadczenia, świadectwa lub innego dokumentu. 

3 Psycholog/Pedagog 
Godzina  

(60 minut) 
100,00 zł  

Wydatek kwalifikowalny, o ile psycholog/pedagog posiada wykształcenie wyższe / zawodowe lub 

kwalifikacje umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz 

dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, 

zaświadczenia, świadectwa lub innego dokumentu. 

4 Prawnik  
Godzina  

(60 minut) 
100,00 zł  

Wydatek kwalifikowalny, o ile prawnik posiada wykształcenie/kwalifikacje lub doświadczenie 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia, 

świadectwa lub innego dokumentu. 

5 
Rehabilitant/Fizjotera

peuta 

Godzina  

(60 minut) 
100,00 zł  

Wydatek kwalifikowalny, o ile rehabilitant/fizjoterapeuta posiada wykształcenie/kwalifikacje lub 

doświadczenie umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz 

dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, 

zaświadczenia, świadectwa lub innego dokumentu. 
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6 Dietetyk 
Godzina 

(60 minut) 
100,00 zł  

Wydatek kwalifikowalny, o ile dietetyk posiada wykształcenie/kwalifikacje lub doświadczenie 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia, 

świadectwa lub innego dokumentu. 

7 

Terapeuta 

(indywidualny lub 

grupowy)  / 

Terapeuta ds. 

resocjalizacji / 

Terapeuta 

prowadzący zajęcia,  

warsztaty, treningi 

profilaktyczne, 

terapeutyczne, 

hipoterapia, 

socjoterapia i inne 

niewyszczególnione. 

Godzina 

(60 minut) 
100,00 zł  

Wydatek kwalifikowalny, o ile terapeuta posiada wykształcenie/kwalifikacje lub doświadczenie 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia, 

świadectwa lub innego dokumentu. 

8.  Terapia rodzinna  
Godzina 

(60 minut) 
140,00 zł  

Wydatek kwalifikowalny, o ile terapeuta posiada wykształcenie/kwalifikacje lub doświadczenie 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia, 

świadectwa lub innego dokumentu. 

10 

Lider/Animator 

lokalny  

- w ramach typu 2b) 

Etat  

 

4.000,00 zł 

etat 

(wynagrodze

nie brutto z 

uwzględnieni

em kosztów 

pracodawcy).  

  

Wydatek dotyczy  tylko zatrudnienia animatora w ramach typu projektu 2: Działania wspierające 

rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym: 2b – LIDER 

LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ. 

Animator/Lider to osoba przyczyniająca się do:  

a) ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;  

b) inicjowania powstawaania grup obywatelskich;  

c) motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na wspólne dobro;  

d) diagnozowanie potencjału środowiska;  
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e) wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;  

f) budowanie lokalnych koalicji;  

g) moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;  

h) pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/ grupę;  

i) animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.  

 

Należy prowadzić miesięczny raport/protokoły z pracy Lidera/animatora.  

11.  

Trenerzy / 

organizatorzy zajęć 

sportowych  

Godzina 

(60 minut) 

70,00 zł brutto70,00 zł brutto70,00 zł bru     70,00 zł           

70,00 zł  

brutto 

Wydatek kwalifikowalny, o ile trener posiada wykształcenie/kwalifikacje lub doświadczenie 

umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na podstawie CV oraz dokumentu 

potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia, 

świadectwa lub innego dokumentu. 

12. 

Trenerzy zajęć 

animacyjno-

aktywizujących  

 

Godzina 

(60 minut) 

70,00 zł brutto70,00 zł brutto70,00 zł bru    100,00 zł         

100,00 zł  

bruttobruttobrutto 

Uwaga:  

Przez zajęcia animacyjno-aktywizujące rozumie się zajęcia  typu: artystyczne, rękodzielniczych, 

kulinarne. 

 

Trener  taki zobowiązany jest posiadać kwalifikacje/doświadczenie adekwatne do tematyki zajęć.  

 

Celem jest organizacja zajęć przez trenerów z odpowiednimi kwalifikacjami/doświadczeniem, tak by 

zajęcia przyniosły zamierzony efekt i pozwoliły osiągnąć cel projektu.  

13. Opiekun grupy  
Godzina 

(60 minut) 

 
25,00 zł 

 
 

Wydatek dotyczy opiekuna grupy, głównie podczas wizyty studyjnej, gdzie niezbędne jest wsparcie 

opiekuna, który omówi cel wyjazdu, będzie wdrażał zadanie zgodnie z zaplanowanym programem, 

będzie kontaktował się z wykonawcami poszczególnych punktów programu, z wykładowcami, wesprze 

proces zameldowania i wymeldowania, będzie miał stały kontakt z uczestnikami i Grantobiorcą.  

Uwaga: koszt takiego opiekuna można ująć jako koszt kolejnej osoby w wizycie studyjnej. 

Niniejsza pozycja dotyczy wynagrodzenia dla tej osoby za świadczenie w/w czynności.  

 

Opiekun grupy może również wystąpić podczas realizacji zadań, gdzie nie jest zatrudniony trener czy 

inny specjalista, np. wyjście do kina, do restauracji, na siłownię i niezbędna będzie opieka osoby ze 

strony realizatora zadania – zakup biletów, przekazanie wejściówek, wsparcie w udziale w zadaniu.  



                                 

6 
 

Uwaga: koszt takiego opiekuna można ująć jako koszt kolejnej osoby w zadaniu. 

Niniejsza pozycja dotyczy wynagrodzenia dla tej osoby za świadczenie w/w czynności.  

 

Każdorazowo należy uzasadnić potrzebę zatrudniania takiej osoby.  

 

14 
Wynajem sal 
szkoleniowych 

Godzina 

(60 minut) 

50,00 zł 
 
 

Koszt 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. 

 

Przy planowaniu kosztów i realizacji zadań w miejscach typu świetlic wiejskie należy zweryfikować czy 

taki odpłatny wynajem będzie możliwy (często obiekty z dofinansowaniem środków unijnych nie mogą 

być użyczane odpłatnie). 

15 
Materiały 

piśmiennicze 

Zestaw na 1 

uczestnika 

10,00 zł 

 

lub 

 

15,00 zł 

 

lub 

 

5,00 zł 

 

Zestaw 10,00 zł obejmuje: min. długopis, notes/zeszyt, teczkę, kolorowy zakreślacz.  

 

Zestaw 15,00 zł obejmuje: min. długopis, notes/zeszyt, teczkę, kolorowy zakreślacz, wydruk materiałów 

dydaktycznych.  

 

Maksymalnie  można zaplanować zakup  3 w/w zestawów w ramach 1 projektu (np. 2 zestawy po 10,00 

zł oraz 1 zestaw po 15,00 zł). 

 

Zestaw 5,00 zł obejmuje wydruk materiałów dydaktycznych (nie wprowadza się limitu; można 

zaplanować na każde zadanie, które wymaga przekazania wydruku materiałów dydaktycznych). 

 

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu; 

 

Wydatek kwalifikowalny, o ile przewidziane są w ramach realizowanego projektu 

szkolenia/warsztaty/doradztwo; 
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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 administracyjnymi). 

 

UWAGA:  

należy w dokumentacji przechowywać 1 komplet materiałów dydaktycznych. 

 

16 
Nocleg ze 

śniadaniem  

Osoba/sztuk

a 

 

200,00 zł 

 

lub  

300,00 zł 

 

 

 

 

300,00 zł - hotel o minimalnym standardzie 3*: - 300 PLN/1 nocleg /2 osoby 

200,00 zł - hotel o niższym standardzie niż 3* oraz pensjonat, motel itd.: 200 PLN 1 nocleg/2 osoby. 

 

Wydatek kwalifikowalny o ile wsparcie (np. szkolenie, wyjazd studyjny) dla tej samej grupy osób trwa co 

najmniej dwa dni. 

 

W przypadku wsparcia trwającego nie dłużej niż jeden dzień wydatek kwalifikowalny w sytuacji, gdy 

miejsce ( w jedną stronę) odbywania szkolenia jest oddalone od miejsca zamieszkania osoby w nim 

uczestniczącej o więcej niż 50 km (droga publiczna a nie w linii prostej), a jednocześnie wsparcie 

zaczyna się przed godziną 9:00 lub kończy się po godzinie 17:00, chyba że nie ma dostępnego dojazdu 

publicznymi środkami transportu. 

 

Obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2 – osobowych (nocleg w pokojach 1 – osobowych jest 

kwalifikowalny tylko w uzasadnionych przypadkach). 

17 

Kolacja w przypadku 

organizacji wsparcia 

z noclegiem 

Osoba/sztuk

a 
45,00 zł 

- 
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18 Przerwa kawowa 
Zestaw/osob

a 

10,00 zł 

lub 

15,00 zł 

UWAGA:  

Wydatek kwalifikowalny jeśli wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 4 

godziny. 

 

Zakres dla 10,00 zł -  standardowa przerwa kawowa  - kawa, herbata, cukier, woda/soki, ciastka.  

 

Zakres dla 15,00 zł -  standardowa przerwa kawowa   - kawa, herbata, cukier, woda/soki, ciastka, 

kanapki lub inne treściwe przekąski.  

 

Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany 

jest mniejszy zakres usługi (np. kawa, herbata, woda, mleko, cukier cytryna bez drobnych lub słodkich 

przekąsek). 

 

19.  Wyżywienie/obiad 
Zestaw/osob

a 
35,00 zł 

UWAGA:  

Wydatek kwalifikowalny jeśli wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej 6 

godzin. 

Zakres: obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie), przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu 

usługi, o ile mieści się w określonej cenie rynkowej.  

Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany 

jest mniejszy zakres usługi (np. obiad składający się tylko z drugiego dania). 

 

INSTRUMENTY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 

 

23.  Stypendium stażowe -  

1.649,34 

zł/osobomies

iąc –co 

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 80% 

wartości netto minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w przepisach o minimalnym 
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najmniej 160 

godzin stażu  

wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie 

w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.  

Kwalifikowalne są ponadto składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości: emerytalna - 321,95 zł, 

rentowa - 131,95 zł, wypadkowa - zgodna ze stawką obowiązującą dla podmiotu kierującego na staż. 

Składki na ubezpieczenie społeczne powinny znaleźć się w odrębnej pozycji budżetowej, a 

odpowiednia kalkulacja w uzasadnieniu do tej pozycji. 

24.  
Stypendium 

szkoleniowe 
- 

1.440,00 

zł/osobomies

iąc – co 

najmniej 150 

zegarowych 

godzin 

szkolenia 

Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe, które miesięcznie wynosi 

120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, jeżeli miesięczna liczba godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin zegarowych; w 

przypadku niższej miesięcznej liczby godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego ustala się 

proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20% zasiłku, o którym mowa w art. 72 

ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Kwalifikowalne są ponadto składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości: emerytalna - 281,09 zł, 

rentowa - 115,20 zł, wypadkowa - zgodna ze stawką obowiązującą dla podmiotu kierującego na staż.  

Składki na ubezpieczenie społeczne powinny znaleźć się w odrębnej pozycji budżetowej, a 

odpowiednia kalkulacja w uzasadnieniu do tej pozycji. 

 

 

----------------------------------****------------------------------- 


