Załącznik nr 7 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług
Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług obowiązujący dla konkursu RPLD.11.03.01-IZ.00-10001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług został opracowany przez Instytucję Zarządzającą. Jest
materiałem pomocniczym dla wnioskodawców i oceniających określającym najczęściej występujące koszty
w projektach oraz maksymalne kwoty kosztów jakie mogą być akceptowane w zakresie sprawdzenia
racjonalności i efektywności wydatków we wnioskach o dofinansowanie projektu. Stosowanie cennika nie
zwalania beneficjenta od przeprowadzenia diagnozy, która jest podstawą do określenia niezbędności
wydatków do realizacji projektu oraz oceniającego od wnikliwej analizy każdego wniosku. Przy konstruowaniu
budżetu projektu oraz ocenie, oprócz niniejszego wykazu stawek towarów i usług należy wziąć pod uwagę
takie czynniki jak: wielkość/wartość projektu, wielkość grupy docelowej, złożoność zadań zaplanowanych do
realizacji czy czasowe zaangażowanie personelu projektu.

L.p.
Kategoria kosztu
Kursy/szkolenia
1
kurs barmański
2
kurs kelnerski
3
kurs barista
4
kurs fryzjerski
5
kurs wizażu
kurs operatora
6
obrabiarek/tokarek CNC
7
szkolenie AutoCAD
8
szkolenie Adobe Photoshop
szkolenie księgowość w małej
9
firmie
10 prawo jazdy Kat. B
11 prawo jazdy Kat. C
kurs spawacza TIG, MAG,
12
MMA, MIG
13 obsługa kas fiskalnych
operator wózków widłowych 14
podstawowy
operator wózków widłowych 15
rozszerzony
16 florysta
17 studia podyplomowe
18 kursy i szkolenia doskonalące

1

1

Jednostka miary

Stawka

kurs
kurs
kurs
kurs
kurs

600,00 zł
500,00 zł
550,00 zł
1600,00 zł
1850,00 zł

kurs

1950,00 zł

szkolenie
szkolenie

575,00 zł
2430,00 zł

szkolenie

1500,00 zł

kurs
kurs

1300,00 zł
2000,00 zł

kurs

2350,00 zł

szkolenie

180,00 zł

kurs

250,00 zł

kurs

690,00 zł

szkolenie
usługa
usługa

19

koszty dojazdu

-

20

transport grupowy wynajęcie
busa/autokaru
(w zależności od liczby osób
oraz długości trasy)

km

21

udostępnienie/użyczenie sali

godzina

22

wynajem sali

godzina

740,00 zł
5 000,00 zł
850,00 - 3 200,00 zł
cena uzależniona od cenników operatorów
komunikacji publicznej
bus 1,50 – 3,30 zł
autokar 2,80 – 10,00 zł
koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu
(stawkę może określać np. taryfikator danej
instytucji)
50,00 zł

Wydatek kwalifikowalny jedynie w przypadku uczestniczenia we wsparciu oferowanym poza miejscem zamieszkania oraz w związku ze
specyficznymi potrzebami grupy docelowej np. osoby bezrobotne, niepełnosprawne.

sala szkoleniowa
sala komputerowa
sala konferencyjna
2
Personel projektu

1

2

wynagrodzenie nauczyciela

70,00 zł
120,00 zł

godzina

W celu realizacji zajęć w ramach programów
finansowanych ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej istnieje możliwość:
1. przydzielenia
zajęć
nauczycielowi
już
zatrudnionemu w danej szkole,
2. zatrudnienia nauczyciela z innej szkoły lub
placówki.
W przypadku 1. tj. przydzielenia nauczycielowi
zajęć, w ramach programów finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej prowadzonych bezpośrednio z
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz:
za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć
nauczycielowi
przysługuje
wynagrodzenie
w wysokości ustalonej, jak za godziny
ponadwymiarowe - w sposób określony w art.
35 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela;
zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz;
wynagrodzenie nauczycieli wymienionych w
art. 35a ust. 1 nie uwzględnia się przy
obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie
wynagrodzenia nauczycieli.
W przypadku 2. tj. zatrudnienia nauczyciela
w szkole lub placówce publicznej, w celu
realizacji
zajęć
w
ramach
programów
finansowanych ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz, nauczyciel:
musi
posiadać
kwalifikacje
określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 9
ust. 2 i 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz
musi spełniać warunki określone w art. 10 ust.
5 pkt 3 i 4 tej ustawy - Karta Nauczyciela. Jest
obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły lub
placówki informację z Krajowego Rejestru
Karnego;
zatrudniony jest na zasadach określonych
w Kodeksie pracy;
za każdą godzinę prowadzenia zajęć,
nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie
wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę
ponadwymiarową prowadzenia zajęć ustalone
w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy –
Karta
Nauczyciela
dla
nauczyciela
dyplomowanego posiadającego wykształcenie
wyższe
magisterskie
i realizującego
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,
o którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 3

Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie
stosowanym u beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych
stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.

ustawy – Karta Nauczyciela.
2
doradca zawodowy
Staże i praktyki
1

stypendium stażowe

2

koszty związane z
odbywaniem staży i praktyk
3
zawodowych

3

opiekun praktykanta lub
stażysty

Pomoce dydaktyczne i wyposażenie
wyposażenie pracowni lub
warsztatów szkolnych dla
1
zawodów szkolnictwa
zawodowego
koszty zawiązane
z wdrożeniem mechanizmu
racjonalnych usprawnień w
2
celu zapewnienia możliwości
pełnego uczestnictwa osób
7
z niepełnosprawnościami

3

godzina

100,00 zł

150 h praktyki
zawodowej lub
stażu

1 800,00 zł

osoba

5 000,00 zł

150 h praktyki
zawodowej lub
stażu/ grupa do 6
praktykantów lub
stażystów

-

osoba

refundacja wynagrodzenia do 5 000,00 zł
4
brutto ;
refundacja do 10% zasadniczego
5
wynagrodzenia nie więcej niż 500,00 zł brutto ;
refundacja wynagrodzenia do wysokości
określonej w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia
6
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu
Zgodnie z katalogiem określonym przez MEN
dla 190 zawodów dostępnym na stronie
internetowej:
www.koweziu.edu.pl/wyposazenie-pracowni

do 12 000,00 zł

Koszty związane z odbywaniem staży i praktyk zawodowych: koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej , wyposażenie
stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp. - zgodnie z Wytycznymi
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
4
W zakresie odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz realizacji zadań związanych
z opieką nad grupą praktykantów lub stażystów, w wysokości obliczonej jak za urlop wypoczynkowy.
5
Dodatek do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, wynikający
ze zwiększonego zakresu zadań.
6
Wynagrodzenie opiekuna praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla którego praca
z uczniami będzie stanowić podstawowe zajęcie.
7
Przykładowy katalog kosztów racjonalnych usprawnień opisano w Podrozdziale 5.2, pkt 7, Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

