
 

 

 

 

Załącznik 8.14 – Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 7.2.3 

 

 

 
Przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego. Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki, 
nieuwzględnione w ramach poszczególnych kategorii, o ile są one zasadne i wynikają z zaplanowanych zadań we wniosku. Jednocześnie 
zaznacza się, że użycie w projekcie przykładowego katalogu kosztów nie jest jednoznaczne z uznaniem ww. wydatków za kwalifikowalne. 
Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności 
w kontekście specyfiki projektu, stopnia złożoności projektu, wielkości grupy docelowej oraz miejsca realizacji. 
 
 

KATEGORIE OGÓLNE (UNIWERSALNE) 
  
Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 
1. Kursy/szkolenia1 W ramach przedmiotowej kategorii 

kosztów kwalifikowalne będą m.in. 
wydatki związane z organizacją i  
przeprowadzeniem wsparcia 
szkoleniowego, kursów oraz organizacją 
i przeprowadzeniem egzaminów, celem 
nabycia i/lub podnoszenia kwalifikacji  
i kompetencji. 
 

• szkolenia na asystentów osób 
niepełnosprawnych; 

• szkolenia dla opiekunów faktycznych 
(zarządzanie emocjami, kurs 
podstawowej pierwszej pomocy 
przedmedycznej); 

• szkolenie dla kandydatów na rodziny 
zastępcze 

• kursy związane z doskonaleniem osób 
prowadzących rodzinne domy dziecka 

• szkolenia dla osób prowadzących rodzinną 
pieczę zastępczą 

                                                 
1 Cena uwzględnia wynagrodzenie trenera, koszty: materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej, wydania certyfikatów/świadectw oraz ewentualną przerwę kawową. 



 

 

• szkolenia dla dyrektorów placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu 
rodzinnego, w których przebywa poniżej 14 
dzieci 

• zwrot kosztów dojazdu;  
• opieka nad dzieckiem/osobą zależną; 
• zajęcia rozwijające kompetencje 

kluczowe typu: porozumiewanie się w 
języku ojczystym; porozumiewanie się 
w językach obcych; kompetencje 
matematyczne i podstawowe 
kompetencje naukowo-techniczne; 
kompetencje informatyczne; 
umiejętność uczenia się; kompetencje 
społeczne i obywatelskie; inicjatywność 
i przedsiębiorczość.  

2.    Poradnictwo specjalistyczne  
 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą wydatki 
związane ze świadczeniem usług przez 
specjalistów, niezbędne do 
przeprowadzenia projektu.  
 

• wynagrodzenie specjalistów:  psychologa,  
prawnika (m.in. porady prawne w 
zakresie prawa rodzinnego), terapeuty i 
mediatora rodzinnego, pedagoga, 
logopedy, pracownika socjalnego, 
opiekuna;  

• opieka nad dzieckiem/osobą zależną; 
• wynajęcie / eksploatacja sali; 
• zwrot kosztów dojazdu. 

 
 
 

3. Dostosowanie/modernizacja budynków i 
pomieszczeń 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą m.in. 
wydatki związane z dostosowaniem/ 
modernizacją  budynków i pomieszczeń, 

• prace adaptacyjne/modernizacyjne, tj. 
m.in. malowanie, tapetowanie, 
kładzenie podłogi, stawianie ścianek 
działowych, płyt gipsowo-kartonowych, 



 

 

w szczególności wydatki związane z 
dostosowaniem/ modernizacją 
budynków i pomieszczeń do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Ponadto 
kwalifikowane będą wydatki związane z 
wyposażeniem, dostosowaniem i 
modernizacją mieszkań wspomaganych. 
 

dostosowanie pokoi, drzwi w 
mieszkaniu wspomaganym; 

• prace adaptacyjne/ modernizacyjne 
związane z potrzebami osób 
niepełnosprawnych, tj. m.in. montaż 
szyn podjazdowych.  

4. Meble i wyposażenie W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą m.in. 
wydatki związane z wyposażeniem 
mieszkań wspomaganych oraz innych 
pomieszczeń w sprzęt umożliwiający 
pełnienie funkcji opiekuńczo-
wychowawczych. 
 

• zakup mebli na potrzeby ośrodków 
wsparcia, mieszkań wspomaganych np. 
stół, krzesło, biurko, łóżko,  itp;  

• zakup wyposażenia kuchni, łazienki; 
• sprzęt gospodarstwa domowego (np. 

pralka, lodówka, odkurzacz, kuchenka 
elektryczna, czajnik elektryczny, garnki, 
sztućce itp.); 

• wyposażenie miejsc pracy pracowników 
merytorycznych zatrudnionych w 
ramach projektu (biurko, szafa); 

• montaż mebli i wyposażenia; 
• inne wyposażenie niezbędne do 

realizacji projektu.  
5. Sprzęt TIK (środki trwałe) 

 
 
 
 
 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą m.in. 
wydatki związane z zakupem oraz 
montażem sprzętu TIK kwalifikowalne 
jako środki trwałe. 
 

 sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny np.: 
� zestaw komputerowy  wraz z 

oprogramowaniem; 
� drukarka; 
� skaner; 
� rzutnik multimedialny. 

6. Sprzęt TIK  
 
 
 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą m.in. 
wydatki związane z zakupem sprzętu 

sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny w 
tym: 

• drukarka; 



 

 

 TIK o wartości poniżej 350 PLN na 
potrzeby prowadzenia działań projektu  

• skaner; 
• rzutnik multimedialny 
• telefon 

 
7. Sprzęt audiowizualny W ramach przedmiotowej kategorii 

kosztów kwalifikowalne będą m.in. 
wydatki związane z zakupem sprzętu 

audiowizualnego na potrzeby 
prowadzenia działań projektu. 

•  telewizor; 
• odtwarzacz DVD; 
• radio z odtwarzaczem CD; 
• aparat fotograficzny 

8. Pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt 
specjalistyczny 

W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą m.in. 
wydatki związane z zakupem pomocy 
dydaktycznych, zabawek, 
specjalistycznego sprzętu lub narzędzi  
do rozpoznawania potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych (m.in. dla osób 
niewidomych, niedowidzących, 
głuchoniemych) . W szczególności  
kwalifikowalne będą wydatki związane 
z wypożyczeniem specjalistycznego 
sprzętu w celu umożliwienia osobom z 
niepełnosprawnością uczestniczenia we 
wsparciu. 
 
 
 

• podręczniki; 
• pomoce dydaktyczne (np. maszyna do 

pisania w alfabecie Braille’a, 
odtwarzacz cyfrowych książek 
mówionych); 

• artykuły plastyczne i piśmiennicze 
(kreda, farbki, piśmiennicze zeszyty, 
długopisy); 

• zabawki, dostosowane do potrzeb grupy 
docelowej (np. gry planszowe, puzzle); 

• wypożyczenie sprzętu zwiększającego 
samodzielność osób lub sprzętu 
niezbędnego do opieki nad osobami 
niesamodzielnymi (np. balkonik, wózek 
inwalidzki); 

• zakup sprzętu specjalistycznego dla 
osób z niepełnosprawnością (np. 
urządzenie do ćwiczeń, mata 
antypoślizgowa, fotel kąpielowy)2. 

                                                 
2 Zakup sprzętu specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami i osób niesamodzielnych w zakresie nierefundowanym przez NFZ, PFRON lub inne źródła tylko 
i wyłącznie w przypadku gdy nie ma możliwości wypożyczenia. 



 

 

        
 
 

9. Bieżące funkcjonowanie  W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalnych będą m.in. 
wydatki związane z kosztami pobytu w 
placówkach wsparcia dziennego, w 
miejscach świadczenia usług 
opiekuńczych i asystenckich 
funkcjonujących w społeczności 
lokalnej (dotyczy nowych podmiotów , 
jak i podmiotów już istniejących) oraz 
kosztami pobytu dla osób w mieszkaniu 
wspomaganym. 

• media; 
• czynsz; 
• wyżywienie; 
• koszty związane z zatrudnieniem 

personelu: asystenta rodziny, 
koordynatora pieczy zastępczej, 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, 
rodziców zastępczych, osób 
prowadzących  rodzinne domy dziecka, 
opiekuna mieszkania; 

• koszty usług rodziny wspierającej i 
rodziny pomocowej, osoby do 
sprawowania opieki nad dziećmi i przy 
pracach gospodarskich 
 

10. Inne wydatki Możliwe jest ponoszenie innych 
wydatków niż wskazane powyżej o ile 
są niezbędne i bezpośrednio 
przyczyniają się do realizacji celów 
projektu. 

Inne wydatki 

KATEGORIE SZCZEGÓŁOWE 

 

Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

1. Usługi  opiekuńcze i  asystenckie W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą wydatki 
związane przede wszystkim z usługami 
opiekuńczymi świadczonymi dla osób 
niesamodzielnych oraz usługami 

• wynagrodzenie asystenta osoby 
niepełnosprawnej; 

• wynagrodzenie opiekuna osoby starszej; 
• wynagrodzenie opiekunki 
środowiskowej, opiekuna medycznego; 



 

 

asystenckimi dla osób z 
niepełnosprawnościami.  

• wynagrodzenie fizjoterapeuty, 
rehabilitanta; 

• teleopieka, systemy przywoławcze 
• koszty dojazdów (usługi dowożenia 

posiłków, przewóz do miejsca pracy lub 
ośrodka wsparcia);  

• wynagrodzenie geriatry; pielęgniarki; 
psychiatry. 

 
2. Działania 

animacyjne/lokalne/środowiskowe 
W ramach przedmiotowej kategorii 
kosztów kwalifikowalne będą wydatki 
związane ze wsparciem osób i rodzin 
zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, świadczonych w 
społecznościach mających na celu 
aktywizację społeczną i rozwiązywanie 
problemów społeczności lokalnych, a 
także koszty z nimi związane. Możliwa 
jest również realizacja działań o 
charakterze lokalnym, polegająca na 
zachęcaniu opiekunów faktycznych i 
asystentów osobistych do uczestniczenia 
w działaniach wspierających typu: 
kształcenie, poradnictwo. 
Kwalifikowane będą także lokalne 
spotkania mające na celu 
wypromowanie funkcji rodzin 
wspierających (zachęcanie do 
wspierania rodzin mających problemy 
opiekuńczo-wychowawcze) 

•  utworzenie i organizacja grupy 
wsparcia, grupy samopomocowej 
(spotkania mające na celu wymianę ich 
doświadczeń oraz zapobieganie 
izolacji); 

• zajęcia rozwijające kompetencje 
kluczowe typu świadomość i ekspresja 
kulturalna (bilety do kina, teatru); 

• zajęcia integracyjne w placówkach, w 
grupach wsparcia; 

• zwrot kosztów dojazdu; 
• poczęstunek; 
• wynajem sali; 
• wynagrodzenie animatora. 
• ulotki informacyjne i foldery 

 



 

 

IZ WRPO informuję, że z EFS nie są finansowane świadczenia wypłacane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej. Świadczenia te mogą stanowić wkład własny do projektu. Równocześnie ze środków EFS w ramach projektów 
PCPR i OPS nie są finansowane bierne formy pomocy w postaci zasiłków. Świadczenia te mogą być uznane za wkład własny do projektu.  


