Załącznik nr 13 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług

Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług opracowany przez
Instytucję Zarządzającą – Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
dla konkursu RPLD.10.02.02-IZ.00-10-002/21

Regulacje ogólne:
1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa najczęściej występujące koszty
w projektach finansowanych z EFS.
2. Stawki ujęte w katalogu są stawkami dopuszczalnymi (uwzględniającymi wartość brutto wydatku), co
jednak nie oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych
w budżecie.
3. 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.
4. W przypadku przekroczenia ww. stawki Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku
o dofinansowanie / wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
5. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

nie stanowi katalogu zamkniętego.

Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu Wnioskodawca winien wskazać cenę rynkową. Istnieje również
możliwość odniesienia się do podobnej kategorii kosztu.
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik do Regulaminu Konkursu i jest
dostępny dla Wnioskodawców i Oceniających.
7. 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.

I.

L.p.

Wykaz dopuszczalnych stawek brutto dla usług szkoleniowych, kursów oraz studiów podyplomowych

Kategoria wydatku

Warunki kwalifikowania wydatku
Zakres usługi

Usługi szkoleniowe zlecane na zewnątrz
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.
Szkolenie indywidualne
Przyjmuje się, że jest to średnia maksymalna
1.
otwarte
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.
Program szkolenia obejmuje przykładowe
zagadnienia:
- Podstawy i procedury prawne z zakresu
zakładania i funkcjonowania firmy;
- Zakładanie działalności gospodarczej;
- Dokumenty księgowe;
Szkolenie: zakładanie i
- Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania
prowadzenie działalności pracowników;
2.
gospodarczej
- Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki
(średnio 34 godziny)
pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu
Skarbowego;
- Formy ewidencji podatkowej małej firmy;
- Idea podatku od wartości dodanej (VAT);
- Zajęcia komputerowe: OPTIMA Księga
Podatkowa;
- Zajęcia komputerowe: PŁATNIK.
Kwota obejmuje koszt 1 semestru studiów
podyplomowych. Przyjmuje się, że jest to
średnia maksymalna stawka za semestr
studiów
podyplomowych
na
jednego
uczestnika – w projekcie mogą wystąpić
3.
Studia podyplomowe
studia o różnych wartościach, natomiast
globalnie koszt nie może przekroczyć
określonej stawki na uczestnika na semestr.
W przypadku studiów dłuższych niż 1
semestr, stawkę należy przemnożyć przez
liczbę semestrów.
Koszty szkoleń organizowanych przez Wnioskodawcę1
Wynagrodzenie trenerów szkoleń o określonej
4.
Trener
tematyce i wymiarze godzinowym.
1

Jednostka
miary

Cena

Usługa /
osoba

1 800,00 zł

osoba

650,00 zł

osoba

2 100,00 zł

godzina

130,00 zł

W przypadku wykorzystania przez wnioskodawcę własnych zasobów (trenerzy, sale szkoleniowe, itp.), jest on
zobowiązany do przedstawienia metodologii wyliczenia kosztu szkolenia / kursu we wniosku w oparciu o faktyczne
wydatki, a całościowy koszt wsparcia nie może przekroczyć stawek określonych w Taryfikatorze dla danego szkolenia /
kursu.

5.
6.

Wynajem sali
szkoleniowej na zajęcia
grupowe
Wynajem sali na
spotkania indywidualne

Wynajęcie sali szkoleniowej do 20 osób.

godzina

40,00 zł

Wynajęcie sali szkoleniowej na spotkania
indywidualne.

godzina

30,00 zł

7.

Materiały szkoleniowe

Komplet materiałów szkoleniowych zawiera:
notes, długopis, wydruk skryptu.

sztuka

20,00 zł

8.

Przerwa kawowa

Catering obejmuje: napoje zimne, napoje
osobodzień
ciepłe, cukier, śmietanka, ciastka.

20,00 zł

Szkolenia i kursy zawodowe

8.

Prawo jazdy kat. C
50 godzin

9.

Prawo jazdy kat. C+E
45 godzin

10.

Prawo jazdy kat. D (z B)
80 godzin

11.

Prawo jazdy kat. D (z C)
60 godzin

12.

13.

14.

Kwalifikacja wstępna
przyspieszona
140 godzin
Kurs ADR podstawowy +
specjalistyczny
16 + 8 godzin
Obsługa wózka
jezdniowego
59 godzin

15.

Obsługa suwnic
45 godzin

16.

Obsługa żurawia HDS
40 godzin

17.

Obsługa obrabiarki CNC
Średnio 80 godzin

18.

Spawanie TIG / MAG
Średnio 120 godzin

19.

Operator koparki
jednonaczyniowej

Przedstawione
stawki
dotyczą
zakupu
zewnętrznej
usługi
szkolenia/kursu,
obejmującej organizację całości danej formy
wsparcia, w tym kosztów: pracy trenera,
w pełni wyposażonej sali zajęciowej,
materiałów
szkoleniowych
oraz
egzaminów/certyfikacji. Stawka dotyczy
realizacji
zajęć
teoretycznych
oraz
praktycznych adekwatnie do tematyki kursu
i w odpowiednich proporcjach.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu
państwowego w wysokości 245,00 zł.
Jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu
państwowego w wysokości 245,00 zł.
Jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu
państwowego w wysokości 230,00 zł.
Jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu
państwowego w wysokości 230,00 zł.
jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu
i wydania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej.
jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu
i wydania zaświadczenia ADR.
jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu UDT
w wysokości 152,00 zł.
jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu UDT
w wysokości 152,00 zł.
jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu UDT
w wysokości 152,00 zł.
jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu
i wydania certyfikatu.
jw.
Cena kursu obejmuje koszt egzaminu
i wydania certyfikatu Instytutu Spawalnictwa
oraz książeczki spawacza.
jw.
Cena

kursu

obejmuje

koszt

egzaminu

osoba

1 900,00 zł

osoba

1 900,00 zł

osoba

3 700,00 zł

osoba

2 700,00 zł

osoba

2 900,00 zł

osoba

600,00 zł

osoba

550,00 zł

osoba

650,00 zł

osoba

650,00 zł

osoba

2 400,00 zł

osoba

1 800,00 zł

osoba

1 500,00 zł

20.

176 godzin

w wysokości 250,00 zł.

Operator ładowarki
176 godzin

jw.
Cena kursu obejmuje
w wysokości 250,00 zł.
jw.
Cena kursu obejmuje
w wysokości 250,00 zł.
jw.
Cena kursu obejmuje
w wysokości 250,00 zł.

21.

Operator koparkoładowarki
176 godzin

22.

Operator spycharki
76 godzin

23.

Opiekun medyczny /
opiekun osoby starszej
Średnio 90 godzin

24.

Księgowość
Średnio 95 godzin

25.

Kadry i płace
Średnio 85 godzin

koszt

egzaminu

osoba

1 600,00 zł

koszt

egzaminu

osoba

1 850,00 zł

koszt

egzaminu

osoba

1 650,00 zł

Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia
MEN.

osoba

850,00 zł

osoba

1 500,00 zł

osoba

1 400,00 zł

Kurs kończy się egzaminem, wydaniem
certyfikatu zawodowego i zaświadczenia
MEN.
Kurs kończy się egzaminem, wydaniem
certyfikatu zawodowego i zaświadczenia
MEN.

II. Wykaz dopuszczalnych stawek brutto dla specjalistycznego personelu

L.p.

Kategoria wydatku

1.

Doradztwo zawodowe z
IPD

2.

Coach

3.

Psycholog

4.

Pośrednik pracy

5.

Doradztwo indywidualne
dla osób zamierzających
podjąć działalność
gospodarczą

Warunki kwalifikowania wydatku
Zakres usługi
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.
Koszt wynagrodzenia za przeprowadzenie
indywidualnej sesji w zakresie coachingu
indywidualnego/biznesowego.
Koszt wynagrodzenia za przeprowadzenie
indywidualnej
konsultacji/porady
psychologicznej.
Koszt wynagrodzenia za przeprowadzenie
indywidualnej konsultacji/przedstawienie ofert
pracy/przygotowanie pakietu dokumentów
rekrutacyjnych.
Koszt wynagrodzenia za przeprowadzenie
indywidualnej
konsultacji
w
zakresie
doradztwa
biznesowego,
mentoring
branżowy, praca nad biznesplanem.

Jednostka
miary

Cena

usługa

410,00 zł

godzina

200,00 zł

godzina

110,00 zł

godzina

130,00 zł

godzina

130,00 zł

6.

Wynagrodzenie członka
Komisji Oceny Wniosków

sztuka
Wynagrodzenie obejmuje koszt oceny (sztuka=ocena
wniosku
jednego wniosku wraz z biznesplanem.
+ biznesplan)

190,00 zł

