Załącznik nr 8 - Wykaz dopuszczalnych stawek dla usług możliwych do sfinansowania w ramach
Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego

Łódź, luty 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy dokument określa koszty zakwaterowania i dojazdu osób z niepełnosprawnościami
możliwe do sfinansowania w ramach konkursu nr RPLD.10.02.01-IZ.00-10-002/17.
2. Podstawą sporządzenia niniejszego wykazu jest fakt, iż Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 przewidują, że za
wydatki kwalifikowane mogą zostać uznane koszty zakwaterowania i dojazdu
związanych z pokryciem specyficznych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
3. Wykaz dotyczy kosztów bezpośrednich i służy ocenie racjonalności i efektywności kosztowej
planowanych

wydatków

dokonywanej

na

etapie

oceny

merytorycznej

wniosków

o dofinansowanie oraz obowiązuje na etapie realizacji projektu.
4. Stawki ujęte w niniejszym dokumencie są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość
brutto wydatku), co jednak nie oznacza automatycznego akceptowania stawek założonych
w budżecie przy ocenie projektu.
5. W przypadku przekroczenia ww. stawki Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we
wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
6. Przyjęcie dopuszczalnej stawki nie oznacza również, że będzie akceptowana w każdym
budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień
złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.
7. W przypadku przekroczenia ww. stawki Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we
wniosku o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
8. Niniejszy dokument 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.
9. Wykaz dopuszczalnych stawek dla usług możliwych do sfinansowania w ramach
Podmiotowego Systemu Finansowania Województwa Łódzkiego stanowi załącznik do
Regulaminu Konkursu i jest dostępny dla Wnioskodawców i Oceniających.
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CENNIK USŁUG NOCLEGÓW DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
1. średnia cena noclegu o standardzie co najwyżej *** na poziomie 220 zł za osobę/ 1 nocleg.
Możliwość zagwarantowania noclegu dotyczy uczestników, którzy posiadają miejsce zamieszkania
w miejscowości innej niż ta, w której odbywa się szkolenie. Wydatek jest kwalifikowalny, jeśli wsparcie
(np. szkolenie) dla tej samej grupy osób trwa co najmniej dwa dni. W przypadku wsparcia trwającego
nie dłużej niż jeden dzień, wydatek jest kwalifikowany w sytuacji, gdy miejsce szkolenia jest oddalone
od miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami w nim uczestniczącej o więcej niż 50 km,
a jednocześnie wsparcie zaczyna się przed godziną 9.00 lub kończy po godzinie 17.00. Dopuszczalna
stawka obejmuje nocleg w miejscu noclegowym o standardzie hotelu *** wraz ze śniadaniem, przy czym
istnieje możliwość skorzystania z szerszego zakresu usług, o ile mieszczą się one w cenie rynkowej
i jest to uzasadnione.
CENNIK USŁUG PRZEWOZU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
W poniższej tabeli zamieszczono średnie ceny usług przewozu osób z niepełnosprawnościami,
uzyskane w oparciu o analizę przeprowadzoną w czerwcu 2017 r. Wynika z niej, że ceny usług
świadczonych przez MPK Łódź są znacząco niższe od usług świadczonych przez komercyjne podmioty.
Przewozy te świadczy Miejski Zakład Przewozu Osób Niepełnosprawnych (ZPON) świadczy na
zasadzie non profit na podstawie umowy FU/FC/U/50-00/11/W „O świadczenie usług publicznych
w ramach organizacji lokalnego transportu zbiorowego” (w tym usług specjalnych) zawartej pomiędzy
MPK-Łódź Spółka z o. o., a Miastem Łódź w dniu 28 lutego 2011 roku. Przewozy specjalne realizowane
są dla mieszkańców Gminy Miasta Łódź z priorytetem dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, objętej
kształceniem specjalnym na podstawie art. 17 ust 3a ustawy z dnia 17 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Przewozy komercyjne
Rodzaj usługi

Cena

Przewóz osoby z niepełnosprawnościami
granicach administracyjnych miasta

w

80,00 PLN/osoba (w jedną stronę)
140,00 PLN/osoba (w dwie strony)

Przewóz poza granicami miasta Łódź

2,50 PLN/km

Oferta MPK ŁÓDŹ
Abonament indywidualny

8,00 PLN/ przejazd

Abonament zbiorowy (min. 8 przejazdów)*

7,00 PLN/ przejazd

Przewóz tam i z powrotem liczony jest jako 2
przejazdy)
Przejazd jednorazowy/ okazjonalny

12,00 PLN/przejazd

Przejazd poza granice administracyjne miasta
Łodzi

1,40 zł/ kilometr*
(kwota naliczana w obydwu kierunkach od wyjazdu
z bazy do powrotu na bazę)

*przewozy realizowane są co do zasady na terenie Gminy Miasta Łódź. Świadczenie usług przewozowych poza
terenem miasta Łodzi może odbywać się na zasadach komercyjnych, jednakże przyjęcie takiego zlecenia nie może
ograniczać ilości przewozów w granicach administracyjnych.
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