
 

Załącznik 7.14 – Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.4  

 

 
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. 

 

Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

1. 
Doradztwo edukacyjno-

zawodowe 

Kwalifikowalne będą koszty związane z 

prowadzeniem usług doradztwa edukacyjno-

zawodowego dla uczniów. 

 wynagrodzenie doradcy, 

 analiza potrzeb szkoleniowo-doradczych; 

 materiały niezbędne do przeprowadzenia 

doradztwa (w tym prenumerata czasopism, 

zakup książek); 

 narzędzia do diagnozy predyspozycji 

osobistych; 

2. 
Kursy/szkolenia/studia 

podyplomowe 

W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowalne będą m.in. wydatki służące 

doskonaleniu umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli i doradców, w tym 

m.in.: związane z organizacją i 

przeprowadzeniem wsparcia m.in. 

szkoleniowego, kursów, studiów 

podyplomowych, organizacją i 

przeprowadzeniem egzaminów oraz 

wspieraniem, budowaniem i moderowaniem 

sieci współpracy. 

 wynagrodzenie trenerów; 

 wynajęcie/eksploatacja sal; 

 materiały szkoleniowe; 

 podręczniki; 

 zwrot kosztów dojazdu; 

 opieka nad dzieckiem/osobą zależną; 

 przeprowadzenie egzaminu; 

 studia podyplomowe; 

 wydanie świadectwa/certyfikatu 

potwierdzającego kwalifikacje. 

3. 
Zajęcia dodatkowe dla 

uczniów 

W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowane będą m.in. wydatki związane z 

- prowadzeniem zajęć dydaktyczno-

 wynagrodzenie prowadzących zajęcia; 

 wynajęcie/eksploatacji sali; 

 pomoce dydaktyczne 



 

 

Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, różnych form 

rozwijających uzdolnienia, zajęć 

pozalekcyjnych, organizacją kółek 

zainteresowań, warsztatów, zajęć 

prowadzonych metodą projektów oraz 

eksperymentów wirtualnych prowadzonych w 

szkołach i placówkach systemu oświaty; 

- zakupem pomocy dydaktycznych, 

specjalistycznego sprzętu lub narzędzi do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia 

terapii z uczniem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 podręczniki 

 specjalistyczny sprzęt lub narzędzia do 

rozpoznawania potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, wspomagania 

rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

 pomoce specjalistyczne w tym dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

4. 

Dostosowanie/modernizacja 

budynków i pomieszczeń 

oraz 

doposażenie/wyposażenie 

pracowni 

W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowane będą m.in. wydatki związane z 

poprawą warunków dydaktycznych w szkołach 

i placówkach systemu oświaty oraz zakup 

nowoczesnego sprzętu do szkolnych pracowni 

przedmiotowych (zgodnie z katalogiem 

opracowanym przez  IOK). 

 doposażenie pracowni przedmiotowych szkół 

dla dzieci i młodzieży w sprzęt niezbędny do 

przeprowadzania doświadczeń i 

eksperymentów - doposażenie pracowni do 

nauczania  matematyki oraz zakup 

sprzętu/pomocy dydaktycznych  wyłącznie w 

zakresie wspomagania procesu nauczania 

informatyki. 

 


