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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 kwalifikowane. 

Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności 

w kontekście przedstawionych zadań.  

 

Lp. Kategorie kosztów Definicja Przykładowy katalog kosztów 

1. Praktyki i staże  

 

 

 

 

W ramach przedmiotowej kategorii kwalifikowalne będą 

m.in. wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem 

praktyk zawodowych organizowanych u pracodawców lub 

przedsiębiorców dla uczniów szkół zawodowych oraz 

staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia 

zawodowego praktycznego we współpracy z 

pracodawcami lub przedsiębiorcami lub wykraczających 

poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego. 

 

• stypendium za udział w praktyce zawodowej 

lub stażu zawodowym  

• odzież robocza  

• wyposażenie stanowiska pracy  

• szkolenie BHP  

• koszty dojazdu  

• wynagrodzenie opiekuna praktykanta lub 

stażysty 

2 Kursy/szkolenia 

W ramach przedmiotowej kategorii kwalifikowalne będą 

m.in. wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem 

wsparcia: - szkoleniowego, kursów oraz pozostałych form 

doskonalenia zawodowego dla nauczycieli kształcenia 

zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu; - 

uczniów w zakresie podnoszenia umiejętności i 

uzyskiwania kwalifikacji zawodowych (za wyjątkiem staży 

i praktyk). 

wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za 

realizację zadań w ramach kategorii kosztów  

• kursy;  

• szkolenia; • wynajęcie/eksploatacja sal;  

• materiały szkoleniowe; • podręczniki i 

pomoce dydaktyczne  

• zwrot kosztów dojazdu; 

• przeprowadzenie egzaminu (jeśli jest 

konieczny dla potwierdzenia zdobytych 

podczas szkoleń/kursów kwalifikacji i 
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kompetencji); 

 

3 

Dostosowanie / 

modernizacja 

budynków i 

pomieszczeń 

W ramach przedmiotowej kategorii kwalifikowalne b ę d ą 

wydatki związane z: - wyposażeniem pomieszczeń w 

sprzęt niezbędny do prowadzenia doradztwa edukacyjno – 

zawodowego; - dostosowaniem/ modernizacją budynków i 

pomieszczeń, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych 

•montaż zakupionego wyposażenia  

• adaptacja/modernizacja związana z 

potrzebami osób niepełnosprawnych, tj. m.in. 

montaż szyn najazdowych, podjazdów, 

platform, wind, schodołazów, udogodnień 

sanitarnych, poszerzanie wejść/futryn 

 

 

 

4 

Doradztwo 

edukacyjno - 

zawodowe 

W ramach przedmiotowej kategorii kwalifikowalne b ę d ą 

m.in. wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie 

doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów. 

• testy predyspozycji  

• rozmowa z doradcą  

• materiały pomocnicze 

 

 


