
 
Załącznik 8.14 – Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.2  
 

 
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. Meble i wyposażenie W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane 
z wyposażeniem pomieszczeń w sprzęt 
umożliwiający właściwe prowadzenie 
edukacji przedszkolnej. 

• koszty zakupu wyposażenia 
ośrodków wychowania 
przedszkolnego m.in. regałów, szaf, 
łóżek, leżaków, stołów, krzeseł, puf, 
pościeli, poduszek, kołder, koców 

• koszt wyposażenia miejsc pracy 
(biurko, fotel, szafa, nadstawka na 
szafę);  

• montaż mebli i wyposażenia; 
•  inne wyposażenie niezbędne do 

realizacji projektu 
2. Sprzęt TIK (środki trwałe) W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowane będą wydatki związane z 
zakupem oraz montażem sprzętu TIK 
kwalifikowane jako środki trwałe. 

• sprzęt informatyczny  
i telekomunikacyjny w tym: 

� komputer wraz  
z oprogramowaniem; 

�  monitor; 
� tablica interaktywna wraz  

z oprogramowaniem; 
� drukarka; 
� kserokopiarka; 
� skaner; 
� rzutnik multimedialny; 
� ekran; 
� koszty związane z montażem oraz 



 
 

doprowadzeniem do prawidłowego 
funkcjonowania ww. sprzętu 

3. Sprzęt TIK W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 
kwalifikowane będą wydatki związane z 
zakupem oraz montażem sprzętu TIK. 

• sprzęt informatyczny  
i telekomunikacyjny w tym: 

� komputer wraz  
z oprogramowaniem; 

� monitor; 
� tablica interaktywna wraz  

z oprogramowaniem; 
� drukarka; 
� kserokopiarka; 
� skaner; 
� rzutnik multimedialny; 
� ekran; 

4 Sprzęt audiowizualny W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 
kwalifikowane będą m.in. wydatki związane 
z zakupem sprzętu audiowizualnego na 
potrzeby prowadzenia działań projektu. 

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

5 Bieżące funkcjonowanie W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 
kwalifikowane będą m.in. wydatki związane 
z zatrudnieniem personelu, wyżywienia, 
kosztami eksploatacyjnymi, czynszem, 
opłatami za media, środkami czystości itd. 

• wynagrodzenie opiekunów/niań  
i personelu zatrudnionego  
w ośrodkach sprawujących opiekę 
nad dziećmi; 

• wynagrodzenie asystenta osób  
z niepełnosprawnościami; 

• obowiązkowe ubezpieczenia 
opiekuna dziennego od 
odpowiedzialności cywilnej za 
szkody wyrządzone przy 
sprawowaniu opieki;   

• ubezpieczenie dzieci; 
• wynagrodzenie innych osób, jeśli ich 

zatrudnienie jest niezbędne dla 



 
 

prawidłowego funkcjonowania 
miejsca wychowania dzieci (w tym 
psychologów, logopedów, personelu 
medycznego); 

• wyżywienie dzieci/catering/ 
wynagrodzenie osoby 
przygotowującej posiłki dla dzieci 

• artykuły żywnościowe; 
• inne wydatki poniesione na cele 

działalności placówki, 
przyczyniające się do realizacji 
celów projektu 

6 Pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt 
specjalistyczny 

W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 
kwalifikowane będą m.in. wydatki związane 
z zakupem pomocy dydaktycznych, 
zabawek, specjalistycznego sprzętu lub 
narzędzi do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych. 

• pomoce dydaktyczne 
� karty pracy; 
� podkłady muzyczne; 
� plakaty tematyczne 

(fotografie, rysunki); 
� plansze edukacyjne; 

• specjalistyczny sprzęt lub narzędzia 
do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci, 
wspomagania rozwoju  
i prowadzenia terapii dzieci ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi; 

• zabawki z atestem, dostosowane do 
potrzeb grupy docelowej;  

• pomoce specjalistyczne, w tym dla 
osób z niepełnosprawnościami 

7 Organizacja placu zabaw W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 
kwalifikowane będą m.in. wydatki związane 
z zaprojektowaniem placu, pracami 
przygotowawczymi, zakupem urządzeń 
rekreacyjnych oraz ich montażem i 

• prace przygotowawcze, tj. m.in. 
przygotowanie bezpiecznej 
nawierzchni i ogrodzenia; 

• urządzenia rekreacyjne, tj. m.in. 
piaskownice, huśtawki, karuzele, 



 
 

utrzymaniem. zjeżdżalnie; 
• transport i montaż ww. sprzętu; 

9 Dostosowanie / modernizacja budynków 
i pomieszczeń 

W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 
kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane 
z dostosowaniem/ modernizacją budynków i 
pomieszczeń do wymogów sanitarnych i 
BHP, organizacja kuchni, stołówek, 
sanitariatów, szatni, itp. Ponadto w ramach 
przedmiotowej kategorii należy wykazywać 
wydatki związane z dostosowaniem/ 
modernizacją budynków i pomieszczeń do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

• prace adaptacyjne/modernizacyjne, 
tj. m.in. malowanie, tapetowanie, kładzenie 
podłogi, montaż sanitariatów, przebudowa i 
modernizacja istniejącej instalacji (wod.-
kan., elektrycznej, c.o., gazowej), stawianie 
ścianek działowych, zakup wyposażenia 
kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni;  

• wyposażenie zapewniające 
bezpieczne warunki opieki nad 
dziećmi, tj. m.in. zabezpieczenia 
gniazdek elektrycznych, 
zabezpieczenia kątowe mebli, 
zabezpieczenia grzejników, 
oznaczenia ewakuacyjne; 

• prace adaptacyjne/modernizacyjne 
związane z potrzebami osób z 
niepełnosprawnościami, tj. m.in. 
montaż szyn najazdowych, 
podjazdów, platform, wind, 
schodołazów, udogodnień 
sanitarnych, poszerzanie 

wejść/futryn; 
10. Kursy/szkolenia/studia podyplomowe W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 

kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane 
z organizacją i przeprowadzeniem wsparcia 
szkoleniowego, kursów, studiów 
podyplomowych (za wyjątkiem kursów ICT 
i językowych rozliczanych z pomocą stawek 
jednostkowych). 

• IPD 
• pośrednictwo pracy; 
• poradnictwo zawodowe w tym 

szkolenia z zakresu poszukiwania 
pracy oraz wsparcie 
psychologiczno-doradcze; 

• staż/praktyka zawodowa; 
• warsztaty oraz szkolenia w celu 

podniesienia, uzupełnienia lub 
zmiany kwalifikacji zawodowych lub 
szkolenia z kompetencji 



 
 

kluczowych; 
• dofinansowanie przejazdów z 

miejsca zamieszkania do miejsca 
pracy, stażu lub praktyk 
zawodowych; 

• wydanie świadectwa/certyfikatu 
potwierdzającego kwalifikacje  

• przeprowadzenie egzaminu (jeśli 
jest konieczny dla potwierdzenia 
zdobytych podczas szkoleń/kursów 
kwalifikacji i/lub kompetencji); 

• inne aktywne instrumenty rynku 
pracy z wyłączeniem 
dotacji/pożyczek na podjęcie 
działalności gospodarczej, 
subsydiowanego zatrudnienia oraz 
wyposażenia i doposażenia 
stanowiska pracy. 

 


