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Załącznik nr 8 do Regulaminu Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej 

finansowanych wydatków w ramach RPO WiM 2014-2020 w obszarze EFS 

WERSJA NR 2 

 

                           

Zestawienie standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej 

finansowanych wydatków 

 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 

2014-2020 w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

1. Zestawienie zostało opracowane na podstawie uchwały nr 59/627/15/V Zarządu Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad 

opracowywania zestawienia standardu i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych 

wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego 

2. Wykaz stawek dla towarów i usług określa przykładowe, najczęściej występujące koszty w 

projektach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

3. Stawki ujęte w katalogu są stawkami średnimi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co 

jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych w 

budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień 

złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji itp. 

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. Zestawienie nie stanowi katalogu zamkniętego i może być rozszerzane o nowe pozycje przez 

Instytucję Zarządzającą. 

7. Zestawienie standardu i cen rynkowych stanowi Załącznik do Regulaminu Konkursu i jest 

dostępny zarówno dla Wnioskodawców, jak i Oceniających. 

8. Zestawienie należy stosować łącznie z zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz innymi 

dokumentami horyzontalnymi / regionalnymi obowiązującymi na etapie konkursu oraz 

rozliczenia projektu. 
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