
 

 

Załącznik Nr 5 
do Procedury powierzenia Grantów 
w ramach projektu „Stop Covid-19. 
Bezpieczne systemy społeczne 
w Wielkopolsce” 

 
 

Wymagania dotyczące stosowania cen rynkowych finansowanych w ramach realizacji 
projektu grantowego  

„STOP COVID-19. BEZPIECZNE SYSTEMY SPOŁECZNE W WIELKOPOLSCE” 
 
 

Kategoria kosztu/wydatku Jednostka miary Cena 
jednostkowa/kwota 
kwalifikowalna 

1. Dodatki / dopłaty do wynagrodzeń dla 
pracowników– etatowych i nieetatowych – 
faktycznie wykonujących pracę w 
bezpośrednim kontakcie 
z osobami/rodzinami klientami pomocy 
i integracji społecznej i pieczy zastępczej, w 
ich środowisku 
rodzinnym/domowym/zamieszkania lub w 
bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami, 
usługobiorcami usług opiekuńczych, 
wspierających (np. asystentów rodziny, 
pracowników socjalnych, opiekunek 
środowiskowych). 

* Dodatki /dopłaty powinny być wypłacane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
(w szczególności: kodeks pracy, kodeks 
cywilny, regulaminy wewn. jednostki – o ile 
dotyczy) 

Dodatki / dopłaty do 
wynagrodzenia  

Kwota kwalifikowalna: 
maksymalnie 
1 000,00 zł brutto 
brutto (w przypadku 
osób zatrudnionych na 
umowę o pracę), 

10,00 zł/godz. brutto 
(w przypadku umów 
cywilno-prawnych) 

2. Zakup testów i usług związanych 
z przeprowadzaniem testów na obecność 
COVID-19 i ich weryfikacją epidemiczną. 

sztuka wraz z usługą 
wykonania  

Kwota kwalifikowalna: 
maksymalnie 400,00 zł 

3. Doposażenie stanowisk pracy w środki 
ochrony indywidualnej. 

W ramach przedmiotowej kategorii kosztów 
kwalifikowalny będzie: 

 zakup maseczek,  

 zakup gogli,  

 zakup przyłbic, 

 zakup rękawiczek jednorazowych, 

 zakup fartuchów ochronnych,  

pakiet na 1 pracownika  Zgodnie z aktualnymi 
cenami rynkowymi. 
Maksymalna kwota 
pakietu 1 000,00 zł. 
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 zakup kombinezonów, 

 zakup środków do dezynfekcji rąk i 
powierzchni, 

 zakup ochraniaczy na obuwie, 

* Środki higieniczne, np. mydło, ręczniki 
papierowe, nie będą uznawane jako koszty 
kwalifikowalne w ramach grantu 

4.  Zakup sprzętu niezbędnego do zapobiegania, 
przeciwdziałania i zwalczania COVID-19: 

 zakup sprzętu do dekontaminacji 
(np. lampy, maty dezynfekujące, 
ozonatory, itp.) lub zakup usług 
dekontaminacyjnych; 

 zakup sprzętu do wyposażenia i 
obsługi izolatek – ramach 
wyposażenia izolatki można 
zakupić: łóżko z materacem, pościel 
w tym pościel jednorazowa, szafka, 
stolik, krzesło (uzasadniając zakup 
sprzętu do izolatek, należy wykazać, 
iż izolatka spełnia warunki 
lokalowo-pobytowe określone w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 26 marca 2020 r. w sprawie 
standardu organizacyjnego opieki w 
izolatoriach, w tym m.in. że jest to 
osobny pokój i węzeł sanitarny dla 
każdej izolowanej osoby); 

 zakup innych sprzętów i materiałów 
niezbędnych do przeciwdziałania 
epidemii COVID–19 (np. dozowniki i 
podajniki do płynów i żeli do 
dezynfekcji, termometry 
bezdotykowe, bramki do pomiaru 
temperatury, parawany, sprzęt 
myjąco-dezynfekujący, kosze na 
odpady, pleksi/szyby ochronne); 

*Zakup każdego sprzętu musi być 
odpowiednio uzasadniony i uzasadnienie 
powinno wskazywać na to, iż jest to sprzęt 
niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania 
i zwalczania epidemii COVID-19. 

sztuka Zgodnie z aktualnymi 
cenami rynkowymi. 

Jednostkowa cena 
zakupu nie może 
przekraczać 
10 000,00 zł brutto. 

5. Finansowanie miejsc do odbywania 
kwarantanny przed przyjęciem do instytucji 
(przyjęcia interwencyjne, a nie planowe) 
oraz zapewnienie funkcjonowania takich 
miejsc, zwłaszcza kosztów asystencji lub 
opieki oraz wyżywienia dla osób na 

osobodzień  250,00 zł 
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kwarantannie.  

6. Finansowanie miejsc odbywania 
kwarantanny lub miejsc noclegowych i 
wyżywienia dla osób realizujących usługi, 
które – chcąc chronić własne rodziny – nie 
mogą lub nie chcą wrócić do własnych 
domów i rodzin. 

osobodzień  125,00 zł 

7. Zmniejszenie liczby miejsc w instytucjach - w 
ramach przedmiotowej kategorii kosztów 
kwalifikowalne będą m.in. wydatki związane 
z kosztami pobytu w placówkach wsparcia 
dziennego, w miejscach świadczenia usług 
opiekuńczych i asystenckich funkcjonujących 
w społeczności lokalnej oraz związane z 
kosztami pobytu dla osób w mieszkaniu 
wspieranym/treningowym/wspomaganym 
oraz miejsc tymczasowego pobytu w celu 
rozgęszczenia mieszkańców i dla 
zapewnienia bezpieczeństwa ze względu na 
epidemię COVID-19 m.in.: czynsz, media, 
wyżywienie, koszty przewozu osób, 
zatrudnienie dodatkowego personelu / 
zaangażowanie wolontariuszy itp. 

osobodzień  250,00 zł 

8. Zakup i dostarczanie gotowych posiłków dla 
pracowników instytucji wspierających. 

osobodzień 35,00 zł (zupa i drugie 
danie) oraz napój, przy 
czym istnieje możliwość 
szerszego zakresu 
usługi, o ile mieści się w 
określonej cenie 
rynkowej. 

9. Poradnictwo specjalistyczne dla 
pracowników związane z pracą w warunkach 
epidemii. W ramach przedmiotowej 
kategorii kosztów kwalifikowalne będą 
wydatki związane ze świadczeniem usług 
przez specjalistów np.: pomoc 
psychologiczna, terapeutyczna i inne usługi 
wspierające . 

godzina 150,00 zł  

10. Zatrudnienie nowych osób lub 
zaangażowanie wolontariuszy do 
świadczenia usług socjalnych, opiekuńczych, 
asystenckich i medycznych w instytucjach 
i w środowisku. 

Stawka godzinowa Zgodnie z 
obowiązującym 
regulaminem i polityką 
wynagradzania. 

 

*W przypadku wszystkich ww. kategorii kosztów/wydatków obowiązuje zakaz podwójnego 

finansowania 


