
L.p. Towar/ usługa Standard – warunki kwalifikowania wydatku na etapie oceny projektów
Maksymalna cena 

rynkowa
Dodatkowe zalecenia

1. doradca/ekspert ds. opracowania 

diagnozy potrzeb społeczności 

lokalnych

1. Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

2. Doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie wsparcia metodologicznego (grantobiorcom) w opracowaniu diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w 

zakresie aktywności edukacyjnej oraz rozwijania kompetencji kluczowych osób dorosłych w formie doradztwa, przy czym minimalne doświadczenie 

zawodowe w tym zakresie nie powinno być krótsze niż 2 lata.                                                                                                                                                                                                           

3. Doświadczenie w przeprowadzeniu ocen potencjału szkoły do pełnienia przewidzianych w modelu zadań LOWE, pogłębionych analiza dokumentów 

dotyczących uwarunkowań społeczno-gospodarczych, organizacyjnych i prawnych pod przyszły model funkcjonownaia LOWE, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w w tym zakresie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

174,42 zł/ godzina 

umowa cywilnoprawna

5 606,24 zł/ umowa o 

pracę

Koszt brutto za 1 

godzinę pracy lub/i 

koszt "brutto brutto" 

umowy o pracę

2. doradca/ekspert ds. wsparcia dla 

organów prowadzących szkoły w 

rozwiązywaniu problemów 

wdrożenia i funkcjonowania 

LOWE

1. Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

2. Doświadczenie umożliwiające udzielanie wsparcia organom prowadzącym w zakresie przygotowania szkół do pełnienia funkcji LOWE i funkcjonowania 

LOWE, w tym w zakresie doradztwa, konsultacji, organizacji szkoleń kadry oraz przekazywania szkołom wiedzy, umiejętności i narzędzi potrzebnych do 

organizowania atrakcyjnych i skutecznych ofert edukacyjnych z zakresu kluczowych kompetencji, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w tym 

zakresie nie powinno być krótsze niż 2 lata.        

165,30 zł/ godzina 

umowa cywilnoprawna

6 206,24 zł/ umowa o 

pracę

Koszt brutto za 1 

godzinę pracy lub/i 

koszt "brutto brutto" 

umowy o pracę

3. doradca/ekspert ds. wsparcia 

osób z 

niepełnosprawnościami 

1. Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

2. Doświadczenie umożliwiające udzielanie wsparcia i doradztwa w zakresie dostosowania LOWE do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przy czym 

minimalne doświadczenie zawodowe w tym zakresie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

164,09 zł/ godzina 

umowa cywilnoprawna

5 606,24 zł/ umowa o 

pracę

Koszt brutto za 1 

godzinę pracy lub/i 

koszt "brutto brutto" 

umowy o pracę

4. doradca/ekspert ds. opracowania 

procesu/metodologii naboru 

organów prowadzących szkoły do 

udziału w projekcie

1. Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

2. Doświadczenie umożliwiające udzielanie wsparcia w zakresie opracowania dokumenctacji konkursowej, przeprowadzenia procesu naboru organów 

prowadzących do udziału w projekcie z uwzględnieniem charakteru organu prowadzącego i obszaru na których znajduje się organ prowadzący, 

opracowania wzoru umowy o powierzenie grantu dla organów prowadzących i podpisanie umów grantowych,  przy czym minimalne doświadczenie 

zawodowe w w tym zakresie nie powinno być krótsze niż 2 lata.     

173,50 zł/ godzina 

umowa cywilnoprawna

6 306,24 zł/ umowa o 

pracę

Koszt brutto za 1 

godzinę pracy lub/i 

koszt "brutto brutto" 

umowy o pracę

5. doradztwo prawne w zakresie 

tworzenia LOWE i jego 

funkcjonowania

1. Wykształcenie wyższe prawnicze. Osoba z uprawnieniami radcy prawnego lub adwokata.

2. Doradca prawny powinien posiadać również wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego.

3. Doradca prawny posiada doświadczenie praktyczne w opracowywaniu ekspertyz, analiz i opinii prawnych, w konsultacjach, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w tym zakresie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

189,19 zł/ godzina 

umowa cywilnoprawna

8 066,67 zł/ umowa o 

pracę

Koszt brutto za 1 

godzinę pracy lub/i 

koszt "brutto brutto" 

umowy o pracę

6. ekspert ds. ewaluacji 1. Wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia.

2. Doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie ewaluacji bieżącej oraz końcowej funkcjonowania LOWE utworzonych w projekcie, przy czym minimalne 

doświadczenie zawodowe w w tym zakresie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

173,72 zł/ godzina 

umowa cywilnoprawna

6 706,24 zł/ umowa o 

pracę

Koszt brutto za 1 

godzinę pracy lub/i 

koszt "brutto brutto" 

umowy o pracę

7. tablica interaktywna z 

oprogramowaniem

1. Wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie tablicy interaktywnej z oprogramowaniem jest niezbędne w celu wspomagania procesu wdrażania projektu 

(udzielania wsparcia uczestnikom projektu), nie do obsługi projektu (co jest finansowane w ramach kosztów pośrednich)

2. Wydatek kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym, zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.12.1 Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020

3. Wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom 

projektu

4 251,07 zł/ sztuka w 

przypadku 

jednorazowego odpisu 

amortyzacyjnego

Koszt brutto

Załącznik nr 4b: Zestawienie standardów i cen rynkowych wybranych wydatków ponoszonych w ramach konkursu Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie poprzez przygotowanie szkół do pełnienia 

roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE II)  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.14 (stanowiące podstawę do oceny prawidłowości konstruowania budżetu projektu ocenianego przez IP MEN)


