
Załącznik nr 3  do Regulaminu  

Tabela standaryzowanych kosztów jednostkowych  
w ramach programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” 
 

Efekt rzeczowy lub jego wyróżnialny element/część 
składowa 

Jednostka 
miary Średni koszt 

Koszty zarządzania 
koordynator projektu / kierownik projektu 1 miesiąc 4 000,00 zł 
z-ca koordynatora projektu  1 miesiąc 2 500,00 zł 
obsługa finansowa projektu 1 miesiąc 1 300,00 zł 
Konsultant merytoryczny 1 miesiąc 4 000,00 zł 

Koszty realizacyjne 

koszty wynajmu sali wraz z oprzyrządowaniem 
multimedialnym na cele konferencyjne/szkoleniowe 1 dzień 4 000,00 zł 

koszty opracowania i druku materiałów 
szkoleniowych/konferencyjnych/pokonferencyjnych 
oraz materiałów powstałych przy udziale uczestników 
szkoleń 

1 szt. 50,00 zł 

koszty noclegu 1 osoba/doba 250,00 zł 
catering (pełne wyżywienie) 1 osoba/dzień 100,00 zł 

tłumaczenie tekstu pisanego (języki UE) 

strona 
standardowa 
(1800 znaków 
ze spacjami) 

80,00 zł 

tłumaczenie symultaniczne z ew. kabiną 
tłumaczeniową 1 dzień 8 000,00 zł 

opracowanie artykułu prasowego 1 szt. 500,00 zł 
koszt wydania czasopisma/wkładki 1 strona 1,00 zł 
opracowanie graficzne materiałów poligraficznych 1 szt. 500,00 zł 

opracowanie merytoryczne broszury/folderu 

1 strona 
standardowego 

tekstu (1800 
znaków ze 
spacjami) 

80,00 zł 

opracowanie merytoryczne publikacji książkowej  

1 strona 
standardowego 

tekstu (1800 
znaków ze 
spacjami) 

100,00 zł 

opracowanie graficzne publikacji drukowanej 1 strona 30,00 zł 
zakup zdjęć 1 szt. 200,00 zł 
druk edukacyjno-informacyjnych materiałów 
poligraficznych 1 szt. 4,00 zł 

tłoczenie płyty CD/DVD wraz z opakowaniem 1 szt. 6,00 zł 
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prowadzenie szkolenia/warsztatu-wynagrodzenie 
trenera 1 godzina 200,00 zł 

moderowanie w trakcie konferencji 1 dzień 800,00 zł 
wynagrodzenie prelegenta/eksperta (wykład) z 
przygotowaniem i prezentacją 1 szt. 800,00 zł 

komputer stacjonarny z oprogramowaniem typu MS 
Office   1 szt. 4 000,00 zł 

notebook  z oprogramowaniem typu MS Office 1 szt. 4 000,00 zł 

aparat fotograficzny – lustrzanka + obiektyw 1 szt. 5 000,00 zł 
roll-up 1 szt. 1 000,00 zł 
Drukarka 1 szt. 2 500,00 zł 
Tablet  1 szt. 850,00 zł 
projektor multimedialny 1 szt. 4 000,00 zł 
ekran do projektora 1 szt. 500,00 zł 

wykonanie podstawowej strony internetowej wraz z 
projektem graficznym (strona informacyjno-
rejestracyjna) 

1 szt. 4 000,00 zł 

wykonanie portalu internetowego o zaawansowanych 
funkcjonalnościach (w tym wersja mobilna min. 3 
systemy, integracja z portalami społecznościowymi, 
indywidualne konta użytkowników, możliwość 
zamieszczania filmów, e-learningu; modele 3D, 
zaawansowana grafika itp.), w tym projekt graficzny 

1 szt. 40 000,00 zł 

wykonanie aplikacji mobilnej o podstawowych 
funkcjonalnościach (dwa systemy, aktualizacja) 1 szt. 50 000,00 zł 

utrzymanie domeny 1 rok 150,00 zł 
administracja i obsługa serwisu internetowego 1 miesiąc 400,00 zł 

aktualizacja wraz z ew. profilami społecznościowymi  1 miesiąc 1 000,00 zł 

moderowanie forum dyskusyjnego 1 miesiąc 300,00 zł 
pozycjonowanie strony internetowej 1 miesiąc 1 000,00 zł 

organizacja webinaru, konferencji on-line (organizacja, 
obsługa techniczna, nadawanie online, nagranie i 
montaż, dostosowanie do osób z 
niepełnosprawnościami) 

1 szt. 8 000,00 zł 

 

 

 

Kwoty jednostkowe ujęte w kosztorysie/harmonogramie rzeczowo finansowym projektu muszą być 
uzasadnione, rzetelne i racjonalne.  
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Koszty jednostkowe powinny być mniejsze lub równe średniemu kosztowi  ujętemu w niniejszej 
tabeli, w przypadku konieczności ujęcia kwoty wyższej, niż prezentowana muszą być dodatkowo 
uzasadnione i poparte rozeznaniem rynku. 

 

UWAGA:  

Przyjęcie stawki mieszczącej się w powyższej tabeli nie oznacza, że będzie ona automatycznie 
akceptowana w każdym przedsięwzięciu z danej dziedziny – przy ocenie budżetu brane będą pod 
uwagę takie czynniki jak np. stopień złożoności przedsięwzięcia, wielkość zespołu projektowego, 
zakres działań, wielkość grupy docelowej, zmienność wynikająca z uwarunkowań lokalizacyjnych, itp. 
Oznacza to, że w trakcie oceny wniosków w zakresie efektywności kosztowej (i negocjacji 
szczegółowych warunków dofinansowania), weryfikowana będzie proporcjonalność/stosunek 
wartości poszczególnych zadań przewidzianych w przedsięwzięciu do wartości całego budżetu oraz 
w relacji do zakładanych rezultatów. Weryfikowane też będzie, czy koszt jednostkowy usługi 
realizowanej w ramach danego projektu nie odbiega od cen towarów lub usług oferowanych 
w podobnych projektach lub oferowanych na rynku poza projektem. 

 

 


