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Załącznik nr 7 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług.

Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług dla konkursu RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/16
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Ogólne zasady realizacji projektów wyznaczają dokumenty programowe, Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020 (RPO WŁ), Szczegółowy Opis Osi
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014‐2020
(SzOOP RPO WŁ) oraz wytyczne horyzontalne i szczegółowe Ministra Rozwoju.
Beneficjenci

są

zobowiązani

do

realizowania

projektów

zgodnie

z

przepisami

prawa

oraz obowiązującymi dokumentami programowymi, w tym w szczególności z SzOOP RPO WŁ,
wytycznymi

horyzontalnymi

kwalifikowalności

wydatków

Ministra
w

Rozwoju

ramach

i

szczegółowymi

Europejskiego

Wytycznymi

Funduszu

w

Rozwoju

zakresie

Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 Ministra
Infrastruktury i Rozwoju oraz zapisami Regulaminu konkursu.
Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług został opracowany przez Instytucję Zarządzającą
(IZ)

–

Urząd

Marszałkowski

Województwa

Łódzkiego.

Stanowi

materiał

pomocniczy

dla wnioskodawców:


wykaz określa najczęściej występujące koszty w przedmiotowym konkursie,



stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto
wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek
założonych w budżecie,



przyjęcie dopuszczalnej stawki w budżecie projektu, nie jest jednoznaczne z akceptacją
tej pozycji budżetowej przez oceniającego, przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki
jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce
realizacji,



w

przypadku

przekroczenia

wysokości

zaproponowanej

przez

IZ,

Wnioskodawca

jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie uzasadnienia,


Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego,



zaproponowany taryfikator należy stosować łącznie z zasadami określonymi w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
– 2020 oraz innymi dokumentami horyzontalnymi/regionalnymi obowiązującymi na etapie
konkursu oraz rozliczenia projektu.

Uwaga! Zakup środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich oraz wydatki w ramach
cross-financingu nie mogą łącznie przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych projektu,
w tym cross-financing stanowi nie więcej niż 10% finansowania unijnego w ramach
projektu.
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Przykładowy katalog kosztów:
Lp.

nazwa

warunek kwalifikowalności

stawka

jednostka
miary

1

zwrot

kosztu

dojazdu

Zapewnienie dojazdu niezbędnego

cena

uzależniona

dla realizacji usługi zdrowotnej w ramach

od

programu profilaktyki raka piersi lub raka

operatorów

szyjki macicy dla danej osoby z miejsca

komunikacji

zamieszkania do miejsca wykonywania

publicznej

osoba/szt.

cenników

badania i z powrotem.
Uczestnik projektu otrzymuje zwrot
faktycznie poniesionych kosztów,
udokumentowanych: biletem, paragonem,
fakturą. Wydatek kwalifikowalny
do wysokości opłat za środki transportu
publicznego kołowego lub szynowego,
zgodnie z cennikiem biletów II klasy,
obowiązującym na danym obszarze.
W przypadku korzystania ze środków
transportu prywatnego refundacja wydatku
do wysokości w/w kosztów.
2

zapewnienie

Zapewnienie dojazdu niezbędnego

bus 1,50 zł–3,30 zł

dojazdu

dla realizacji usługi zdrowotnej w ramach

autokar 2,80 zł –

programu profilaktyki raka piersi lub raka

10,00 zł

usługa/km

szyjki macicy dla danej osoby z miejsca
zamieszkania do miejsca wykonywania
badania i z powrotem. Możliwe jest
wynajęcie autokaru/busa – w zależności od
liczby osób – dla zapewnienia dojazdu na
badanie. Koszt uzależniony jest od liczby
osób i długości trasy.
3

opieka nad

W przedmiotowym konkursie możliwe

cena nie powinna

osobą

jest zapewnienie opieki nad osobą

odbiegać od cen

niesamodzielną

niesamodzielną, którą opiekuje się osoba

rynkowych

objęta wsparciem w ramach projektu,
w czasie korzystania ze wsparcia.
Osoba niesamodzielna to osoba, która
ze względu na wiek, stan zdrowia
lub niepełnosprawność wymaga opieki
lub wsparcia w związku z niemożnością

h/usługa

3
samodzielnego wykonywania co najmniej
jednej z podstawowych czynności dnia
codziennego np.: spożywanie posiłków,
poruszanie się, wchodzenie i schodzenie
po schodach, siadanie, ubieranie się
i rozbieranie, utrzymanie higieny osobistej,
korzystanie z toalety, kontrolowanie
czynności fizjologicznych. Za osobę
niesamodzielną uznaje się również dzieci,
nad którymi opiekę sprawuje uczestnik
projektu. W przedmiotowym konkursie
opieką można objąć dzieci do lat 7.
Wnioskodawca we wniosku
o dofinansowanie może przewidzieć dwie
formy zapewnienia opieki nad osobą
niesamodzielną:
poprzez zwrot kosztów uczestnikowi



projektu ponoszonych na
zapewnienie opieki nad osobą
niesamodzielną, za którą odpowiada.
Aby ubiegać się o zwrot poniesionych
kosztów uczestnik powinien
udokumentować konieczność opieki nad
osobą niesamodzielną, np. poprzez
złożenie oświadczenia beneficjentowi, jak
również przedstawić fakturę/rachunek bądź
umowę zlecenie za usługę związaną
z opieką (zgodnie z terminem wsparcia,
z którego uczestnik korzysta w projekcie).
Refundacja kosztów opieki następuje
na rzecz uczestnika projektu.


poprzez zapewnienie przez
beneficjenta opieki nad osobą
niesamodzielną, którą opiekuje się
uczestnik projektu.

O ile to możliwe, beneficjent może zapewnić
opiekę również w miejscu realizacji projektu.
Wybierając jedną z wymienionych
możliwości Wnioskodawca powinien

4
kierować się zasadą racjonalności
i efektywności kosztowej przyjętego
rozwiązania.
4

wynajem sali

Cena nie powinna odbiegać od ceny

do 50,00 zł

h

-

h

Sprzęt ma umożliwiać realizację badania

cena nie powinna

szt.

mammograficznego/cytologicznego zgodnie

odbiegać od ceny

z Warunkami realizacji przedsięwzięć w

rynkowej

rynkowej obowiązującej na danym terenie.
5

udostępnienie

Koszt udostępnienia/użyczenia sali nie jest

/użyczenie sali

tożsamy z wynajęciem sali. Koszt powinien
zostać ustalony na podstawie kosztu
eksploatacji/utrzymania danego metrażu
(stawkę może określać np. taryfikator danej
instytucji).

6

zakup sprzętu

ramach Programu profilaktyki raka szyjki
macicy oraz Programu profilaktyki raka
piersi – Załączniki nr 12a i 12b do
regulaminu konkursu.
Należy pamiętać, że Wnioskodawca musi
we wniosku o dofinansowanie uzasadnić
racjonalność i efektywność kosztową
planowanego do zakupu sprzętu
oraz konieczność zakupu w kontekście
realizacji projektu.
7

mechanizm
racjonalnych
usprawnień

Mechanizm racjonalnych usprawnień

do 12.000,00 zł

osoba

oznacza możliwość finansowania
specyficznych usług dostosowawczych
lub oddziaływania na szeroko pojętą
infrastrukturę, nieprzewidzianych z góry
we wniosku o dofinansowanie projektu,
lecz uruchamianych wraz z pojawieniem się
w projekcie (w charakterze uczestnika
lub personelu) osoby
z niepełnosprawnością.1
Każde racjonalne usprawnienie wynika

1

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 Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

5
z relacji przynajmniej trzech czynników:
dysfunkcji związanej z danym uczestnikiem
projektu, barier otoczenia oraz charakteru
usługi realizowanej w ramach projektu.

Uwaga! Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, inne koszty związane z realizacją
projektu, które nie zostały ujęte w katalogu powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz
spełniać

zasady

kwalifikowalności

wydatków

określone w Wytycznych w zakresie

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności
pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przewidzianych
zadań.

