
Katalog wydatków kwalifikowalnych. 

W obrębie poszczególnych katalogów wydatków w PRU mogą zostać uwzględnione  

w szczególności następujące wydatki:  

 

1) Zakup pomocy dydaktycznych i przyborów szkolnych.  

W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest zakup: 

podręczników, książek, atlasów, czasopism edukacyjnych, sprzętu 

laboratoryjnego i optycznego, zeszytów, przyborów do pisania, przyborów 

szkolnych, opłata za dostęp do płatnych platform edukacyjnych. 

2) Wydatki związane z wyposażeniem miejsca domowej nauki, które wpłynie 

na poprawę jej warunków: 

 W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest zakup: 

Biurka, krzesła biurowego, lampki biurowej, regału na książki, tablicy 

korkowej lub magnetycznej, przyborów na biurko.  

3)  Zakup sprzętu komputerowego  wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. 

W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest zakup: 

laptopa, komputera stacjonarnego, monitora, drukarki, skanera, myszki, 

klawiatury, przenośnych  dysków pamięci, pen-drivów, podzespołów 

komputerowych (procesory, karty graficzne, zasilacze, chłodzenia, pamięci 

RAM, płyty główne, dyski twarde, napędy optyczne, obudowy), kart pamięci, 

systemów operacyjnych, wszelkich niezbędnych programów związanych z 

grafiką/audio oraz wideo. 

4) Zakup sprzętu elektronicznego. 

W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest zakup: 

smartfona, tabletu, tabletu graficznego, czytników e-book, rzutnika 

multimedialnego, aparatów fotograficznych wraz z akcesoriami, kamer wraz 

z akcesoriami, dronów,  

5) Opłaty związane z dostępem do Internetu. 

6) Koszty transportu ponoszone przez ucznia/uczennicę w celu dotarcia do 

szkoły oraz na dodatkowe zajęcia edukacyjne. 

W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest zakup biletów 

komunikacji publicznej, zakup roweru, hulajnogi elektrycznej jako środka 

transport. 

W obrębie katalogu nie jest możliwe dokonywanie zakupów i rozliczenie  

kosztów związanych z zakupem paliwa samochodowego. 

7) Opłata za kursy, szkolenia. 

W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest zakup: 

kursów językowych, obozów naukowych, obozów językowych, korepetycji, 

wycieczek edukacyjnych, kursów certyfikowanych. 

8) Wydatki związane z wyposażeniem ucznia/uczennicy niezbędnym dla 

realizacji potrzeb edukacyjno-rozwojowych wskazanych w PRU. 

W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest zakup plecaka, 

odzieży galowej obuwia i stroju sportowego, okularów korekcyjnych. 

9) Opłaty szkolne – w szczególności czesne. 



10) Koszty uczestnictwa w konkursach, turniejach, olimpiadach. 

W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest zakup: 

biletów na dojazd ucznia/uczennicy na konkursy, turnieje, olimpiady; opłata 

za udział w konkursie, turnieju, olimpiadzie. 

 

11) Koszty uczestnictwa w kulturze wysokiej. 

W obrębie katalogu w szczególności kwalifikowalny jest: 

zakup biletów na przedstawienia teatralne, operowe, baletowe, koncerty, w 

tym muzyki poważnej; zakup biletów wstępu do muzeów, galerii sztuk, kina. 

 

 

 

 

 

 

 

  


