Załącznik nr 6 Wykaz dopuszczalnych stawek dla kategorii kosztów
Wykaz dopuszczalnych stawek dla kategorii kosztów
opracowany przez Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dla
konkursu RPLD.10.01.00-IZ.00-10-002/18
Regulacje ogólne:

1.

Wykaz stawek dla kategorii kosztów

określa najczęściej występujące koszty w projektach

finansowanych z EFS.
2.

Stawki ujęte w katalogu są stawkami uwzględniającymi wartość brutto wydatku.

3.

Przyjęcie maksymalnej stawki nie oznacza, że będzie ona automatycznie akceptowana w każdym

budżecie – przy ocenie będą brane pod uwagę takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności
projektu, wielkość grupy docelowej, miejsce realizacji.
4.

W przypadku przekroczenia ww. stawki Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku

o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
5.

Wykaz stawek dla kategorii kosztów nie stanowi katalogu zamkniętego. Jeśli koszt nie został ujęty

w katalogu Wnioskodawca winien uzasadnić konieczność poniesienia wydatku oraz wskazać cenę rynkową.
6.

Wykaz maksymalnych stawek dla kategorii kosztów stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu i jest

dostępny dla Wnioskodawców i Oceniających.
7.

Wykaz stawek dla kategorii kosztów 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.

Katalog maksymalnych stawek dla poszczególnych kategorii kosztów w ramach konkursu

Kategorie kosztów (katalog otwarty)

1.

Adaptacja

2.a

Organizacja placu zabaw*

2.b

(przykładowe elementy: huśtawka kubełkowa, piaskownica, zjeżdżalnia, domek dla
dzieci, zestaw zabawek do piaskownicy, ławka ogrodowa, huśtawka, ścieżka
sensoryczna, donice z tabliczkami, stoliki ogrodowe, trampolina zewnętrzna,
sprężynowiec, tunel gąsienica, małpi gaik, bujak, stół z ławkami, drabinka)
Urządzenia na placach zabaw powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty oraz
powinny być dostosowane do wieku dzieci tj. do lat 3.
Nawierzchnia bezpieczna grubość 30mm

2.c

Ogrodzenie

3.

Meble i wyposażenie sali głównej (w tym wyposażenie do
organizacji wypoczynku oraz sprzęt)*
(przykładowe elementy: krzesełko, stolik, fotelik bujaczek, zestawy mebli, dywan,
wykładzina, materace, leżaczek, bujak, kojec, pojemniki na zabawki, suchy basen,
trampolina wewnętrzna z siatką, dmuchana zabawka do skakania, pościel, szafa na
pościel, radioodtwarzacz, odtwarzacz dvd, telewizor, biurko, krzesło obrotowe, regał na
pieluchy, filtr powietrza, przewijak, lampy bakteriobójcze, szafki, indywidualne do sali
zabaw, łóżeczka, pojemnik na pieluchy+ wkłady, koce, nawilżacz powietrza, tablica
korkowa, wózek 6-osobowy, rolety, karnisze, zestaw nagłaśniający: głośnik
bezprzewodowy z mikrofonem projektor i ekran projekcyjny, laptop)

4.

7.

595 zł

242 zł
296 zł

1500 zł

342 zł

Wyposażenie kuchni i miejsca spożywania posiłków (w tym
wyposażenie do organizacji posiłków)*
(przykładowe elementy: zlewozmywak + bateria+ syfon, zmywarko-wyparzarka,
lodówka z zamrażarką, kuchenka mikrofalowa, kuchenka gazowo-elektryczna,
podgrzewacz do butelek, sterylizator do butelek dla dzieci, zestaw naczyń dla dzieci,
kosz na śmieci wewnętrzny, garnki do gotowania, butelka do karmienia, sokowirówka,
blat gastronomiczny, krzesełko do karmienia, czajnik, sztućce, szafki na garnki i naczynia
dla dzieci, zestaw szafek kuchennych, śliniaczki)

6.

Zgodnie
z
potrzebami
dostosowania lokalu w którym
utworzona ma być placówka

Meble i wyposażenie łazienek*
(przykładowe elementy: umywalka dla dzieci/ umywalka dla dorosłych wraz z syfonem i
baterią, miska ustępowa dla dzieci, miska ustępowa dla dorosłych, pisuary dla chłopców,
bidet, kabina z brodzikiem i zestawem prysznicowym, wanienki dla dzieci, podest do
toalet i umywalek (podnóżek), organizer łazienkowy, podajnik na ręczniki papierowe,
pojemnik na mydło w płynie, regał na nocniki, centralny mieszacz wody pralka
automatyczna. nakładka zmniejszająca obwód ustępu, nocnik)

5.

Maksymalna
wartość
wydatków w przeliczeniu
na 1 utworzone miejsce
opieki nad dziećmi w
żłobku, kubie dziecięcym i
opiekuna dziecięcego

Wyposażenie zapewniające bezpieczne warunki opieki nad dziećmi*
(przykładowe elementy: gaśnica, apteczka, zabezpieczenia grzejników, termometr)
Wyposażenie szatni*
(przykładowe elementy: ławeczka do szatni 2 osobowa, zestaw mebli do szatni, wieszak
szatniowy regał na buty, szafa na ubrania dla personelu
wieszak z szafkami i ławeczką)

520zł

77 zł

204 zł

8.

Drobne wyposażenie niezbędne do organizacji opieki nad dziećmi w
tym: pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć opiekuńczowychowawczych i edukacyjnych, zabawki, artykuły plastyczne.
zabawki interaktywne* (przykładowe elementy: klocki, pchacz, chodzik, zabawki

625 zł

sensoryczne, artykuły papiernicze, zabawki, fartuszki, mata, książki, zestaw bajek na cd)

9.

Bieżące miesięczne funkcjonowanie utworzonego miejsca opieki, w
tym: wynagrodzenie personelu zatrudnionego w miejscu opieki,
wyżywienie dzieci, zajęcia dodatkowe, opłaty związane z
utrzymaniem lokalu (koszty najmu + media)

1300 zł

(przykładowe elementy: wynagrodzenie opiekunów, wyżywienie dzieci, zajęcia
dodatkowe, opłaty związane z utrzymaniem lokalu (koszty najmu + media), sprzątaczka,
pielęgniarka, środki chemiczne i środki czystości, ubezpieczenie NNW dzieci,
ubezpieczenie OC opiekunów)
*Możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna udostępnia lokal w celu sprawowania opieki przez
dziennego opiekuna.

Aktywizacja zawodowa
Nazwa
1.

Doradztwo zawodowe

2.

Szkolenia
indywidualne

Kalkulacja i wymagania
Koszt usługi dotyczy 4 godzinnego
doradztwa indywidualnego, przy
czym spotkania odbywać powinny
się w formie co najmniej 2 sesji w
podziale godzinnym ustalonym
przez beneficjenta, umożliwiającym
przygotowanie
Indywidualnego
Planu Działania oraz omówienie go
z uczestnikiem projektu. Koszt
usługi obejmuje wynagrodzenie
doradcy
za
przeprowadzenie
indywidualnych spotkań
z
uczestnikiem
zakończonych
utworzeniem Indywidualnego Planu
Działania, jego przygotowanie w
formie papierowej
i
omówienie, a także materiałów
szkoleniowych.
Wymagania:
 wykształcenie
wyższe
psychologiczne, w kierunku
psychologii
doradztwa
zawodowego albo podobne
albo ukończone odpowiednie
studia podyplomowe;
 co
najmniej
roczne
doświadczenie zawodowe w
pracy
z
osobami
bezrobotnymi/biernymi
zawodowo/poszukującymi
pracy
Kwota obejmuje koszt szkolenia dla
jednego
uczestnika,
którego
tematyka nie została określona na
etapie sporządzania wniosku
o
dofinansowanie – założenie o
wyborze tematyki szkolenia po
przeprowadzeniu
doradztwa
zawodowego połączonego z IPD.

Maksymalna stawka
Jednostka miary
410,00 zł
(cena za 4 h doradztwa wraz z
przygotowaniem IPD)

1 800,00 zł

3.

Psycholog

4.

Pośrednictwo pracy

Przyjmuje się, że jest to średnia
maksymalna stawka szkoleniowa
na jednego uczestnika – w
projekcie mogą wystąpić szkolenia
o różnych wartościach, natomiast
globalnie koszt szkoleń nie może
przekroczyć określonej stawki na
uczestnika. Stawka nie obejmuje
ewentualnych kosztów egzaminu
zewnętrznego / certyfikacji.
Koszt
wynagrodzenia
za
przeprowadzenie
indywidualnej
konsultacji/porady psychologicznej.
Wymagania:
 wykształcenie
wyższe
kierunkowe;
 co
najmniej
2-letnie
doświadczenie zawodowe w
pracy
z
osobami
bezrobotnymi/biernymi
zawodowo/poszukującymi
pracy.
Koszt
wynagrodzenia
za
przeprowadzenie
indywidualnej
konsultacji/przedstawienie
ofert
pracy/przygotowanie
pakietu
dokumentów rekrutacyjnych.
Wymagania:
 wykształcenie wyższe;
 co
najmniej
roczne
doświadczenie zawodowe w
pracy
z
osobami
bezrobotnymi/biernymi
zawodowo/poszukującymi
pracy.

110,00 zł za godzinę zegarową

130,00 zł za godzinę zegarową

