Załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków Stowarzyszenia NASZA KRAJNA: „Katalog maksymalnych stawek” dla konkursu nr 4/2018 ogłoszonego przez Stowarzyszenie NASZA KRAJNA w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami
Rozwoju, Działanie:11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA (dalej: LGD) określiło „Katalog maksymalnych stawek” (dalej: Katalog) obowiązujący dla wyżej wskazanego naboru wniosków.
Wprowadzenie niniejszego mechanizmu ma zagwarantować jednolite podejście LGD do przeprowadzenia oceny budżetów przyjętych przez wnioskodawców oraz służyć temu, aby
zatwierdzone przez LGD wydatki były efektywne oraz poniesione w racjonalnej wysokości, tzn. niezawyżone w stosunku do stawek rynkowych, a także ponoszone zgodnie z zasadą należytego
zarządzania finansami.
Katalog określa najczęściej występujące koszty, jednak nie stanowi katalogu zamkniętego, czyli dopuszczalne jest ujmowanie innych kosztów, niewskazanych w powyższym Katalogu, które są
niezbędne do realizacji projektu. Stawki wyszczególnione w Katalogu są stawkami maksymalnymi, jednak nie oznacza to automatycznego zaakceptowania przez LGD stawek założonych na ich
maksymalnym poziomie.
Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza również, że będzie ona akceptowana przez LGD w każdym projekcie. Przy ocenie budżetu danego projektu będą brane pod uwagę m.in. takie
czynniki, jak stopień złożoności projektu czy wielkość grupy docelowej oraz czy koszty poniesiono w wysokości racjonalnej odpowiadającej wartościom rynkowym towarów i usług. Nie ma
możliwości zaplanowania w projekcie stawek wyższych, niż przewidziane w „Katalogu stawek maksymalnych” dla danych rodzajów kosztów.
LGD zobowiązane jest do dokonywania oceny wydatków ujętych w budżetach projektów. Będzie ono weryfikować:
1. kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2.

prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w szczególności:
a. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:
 czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu,
 czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny),
 czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji,
 czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze.
Wszystkie wskazane powyżej kwestie oceniane są łącznie. LGD informuje, że w przypadku zidentyfikowania przez oceniającego wydatków niekwalifikowanych lub wydatków w wysokości
zawyżonej w stosunku do stawek rynkowych, dane kryterium może zostać uznane za niespełnione.

1

Mając na uwadze powyższe, przy planowaniu wydatków wnioskodawca powinien kierować się zasadą, aby ujęty w budżecie koszt był niezbędny do realizacji celów projektów i został dokonany
w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

L.p.

Nazwa kosztu

Jednostka
miary

Maksymalny
dopuszczalny koszt (w
złotych)

Uwagi/podstawa kosztu

Źródło

1.

Asystent osoby
niepełnosprawnej

etat/godzina
(60 minut)

3 800,00 zł etat
(wynagrodzenie
brutto z
uwzględnieniem
kosztów pracodawcy)
lub stawka godzinowa
25 zł brutto

Warunkiem zatrudnienia AON jest ukończone kształcenie w zawodzie asystenta
osoby niepełnosprawnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej
kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184, z późn. zm.)

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]

2.

Terapeuta zajęciowy

godzina (60
minut)

70 zł brutto

-

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]

3.

Pielęgniarka

godzina (60
minut)

70 zł brutto

Wymagania – pielęgnacja zalecona przez lekarza, która obejmuje czynności
pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub
dokumentacji medycznej, uzupełniająco w stosunku do pielęgniarskiej opieki
środowiskowej.

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]

4.

Psycholog

godzina (60
minut)

100 zł brutto

-

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]

5.

Fizjoterapeuta

godzina (60
minut)

70 zł brutto

-

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]
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6.

Prawnik

Godzina
(60 minut)

100,00 zł brutto

-

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]

7.

Rehabilitant

Godzina
(60 minut)

60,00 zł brutto

-

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]

8.

Dietetyk

Godzina
(60 minut)

90,00 zł brutto

-

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]

9.

Transport – wynajem
auta/ busa do
przewożenia
uczestników

kilometr

3,5 zł/km

-

Poddziałanie 9.3.2 Rozwój
usług społecznych [konkurs nr
RPKP.09.03.02-IZ.00-04180/18]

10.

Szkolenia/
warsztaty/spotkania/por
adnictwo z zakresu
instrumentów
aktywizacji społecznej

osoba

-

Koszt uzależniony od zaplanowanej liczby i godzin zakresu wsparcia, przy czym:
- maksymalny godzinowy koszt trenera, osoby prowadzącej to 100,00 zł brutto;
- maksymalny dzienny koszt szkolenia 8-godzinnego w przypadku szkoleń
zleconych (cena zawiera koszt trenera, sali, cateringu i materiałów) to 1500,00
zł brutto;- maksymalny koszt przerwy kawowej 15,00 zł brutto (Wydatek nie
powinien być kwalifikowany, jeżeli forma wsparcia w ramach której ma być
świadczona przerwa kawowa dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa
krócej niż 4 godziny. Zakres: standardowa przerwa kawowa (kawa, herbata,
woda, soki, ciastka, kanapki). Cena rynkowa powinna być uzależniona od
rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres
usługi (np. kawa, herbata, woda, mleko, cukier cytryna bez drobnych lub
słodkich przekąsek).
- maksymalny koszt przerwy obiadowej 35,00 zł brutto (Wyżywienie (obiad) –
możliwość kwalifikowania wydatku powinna zostać ograniczona do projektów,

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne
włączenie społeczne [konkurs
nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04167/18]
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w których wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa nie krócej niż 6
godzin. Zakres: obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie), przy czym istnieje
możliwość szerszego zakresu usługi, o ile mieści się w określonej cenie
rynkowej. Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej
usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. obiad
składający się tylko z drugiego dania)
W przypadku tego rodzaju kosztu w uzasadnieniu pod budżetem należy
wskazać informacje nt.:
- rodzaju planowanego instrumentu;
- przewidywanej liczby uczestników;
- przewidywanego czasu trwania – liczba godzin (w tym liczbę godzin wsparcia
w ciągu dnia);
- podstawy oszacowania kosztu (np. doświadczenie w realizacji tego typu
wsparcia oraz przykładowy katalog kosztów z uwzględnieniem kosztów:
trenera, cateringu, materiałów szkoleniowych)
11.

Przerwa kawowa

Zestaw/oso
ba/dzień

15,00 zł

Wydatek nie powinien być kwalifikowany, jeżeli forma wsparcia w ramach
której ma być świadczona przerwa kawowa dla tej samej grupy osób w danym
dniu trwa krócej niż 4 godziny. Zakres: standardowa przerwa kawowa (kawa,
herbata, woda, soki, ciastka, kanapki). Cena rynkowa powinna być uzależniona
od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres
usługi (np. kawa, herbata, woda, mleko, cukier cytryna bez drobnych lub
słodkich przekąsek).

Rozeznanie cenowe

12.

Wyżywienie (obiad)

Zestaw /dzień

35,00 zł

Rozeznanie cenowe

13.

Animator lokalny –
umowa cywilnoprawna

Godzina
(60 minut)

95,00 zł brutto

(Wyżywienie (obiad) – możliwość kwalifikowania wydatku powinna zostać
ograniczona do projektów, w których wsparcie dla tej samej grupy osób w
danym dniu trwa nie krócej niż 6 godzin. Zakres: obejmuje dwa dania (zupa i
drugie danie), przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile
mieści się w określonej cenie rynkowej. Cena rynkowa powinna być uzależniona
od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres
usługi (np. obiad składający się tylko z drugiego dania).
-

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne
włączenie społeczne [konkurs
nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04167/18]
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14.

Trenerzy/organizatorzy
zajęć sportowych

Godzina
(60 minut)

70,00 zł brutto

-

Poddziałanie 9.2.2 Aktywne
włączenie społeczne
młodzieży objętej sądowym
środkiem wychowawczym lub
poprawczym [konkurs nr
RPKP.09.02.02-IZ.00-04171/18]

15.

Terapeuci grupowi

Godzina
(60 minut)

100,00 zł brutto

-

16.

Prowadzący
terapeutyczne: zajęcia,
warsztaty, treningi
działania profilaktyczne i
inne niewyszczególnione

Godzina
(60 minut)

100,00 zł brutto

-

Poddziałanie 9.2.2 Aktywne
włączenie społeczne
młodzieży objętej sądowym
środkiem wychowawczym lub
poprawczym [konkurs nr
RPKP.09.02.02-IZ.00-04171/18]
Poddziałanie 9.2.2 Aktywne
włączenie społeczne
młodzieży objętej sądowym
środkiem wychowawczym lub
poprawczym [konkurs nr
RPKP.09.02.02-IZ.00-04171/18]

17.

Poradnictwo
pedagogiczne i
psychologiczne

Godzina
(60 minut)

100,00 zł brutto

-

18.

Poradnictwo
specjalistyczne – terapia

Godzina
(60 minut)

140,00 zł brutto

-

Poddziałanie 9.2.2 Aktywne
włączenie społeczne
młodzieży objętej sądowym
środkiem wychowawczym lub
poprawczym [konkurs nr
RPKP.09.02.02-IZ.00-04171/18]
Poddziałanie 9.2.2 Aktywne
włączenie społeczne

5

rodzinna

19.

Zajęcia np. artystyczne,
usprawniające naukę
czytania

Godzina
(60 minut)

60,00 zł brutto

-

20.

Ubezpieczenia grupowe
uczestników

osoba

22,00 zł brutto

-

21.

Wynajem sal
szkoleniowych
a) sala komputerowa
z wyposażeniem
(komputery) dla
ok. 8-15 osób
b) sala konferencyjna
dla ok. 30-50 osób
c) sala szkoleniowa
ok. 16-30 osób
d) sala szkoleniowa
ok. 5-15 osób
Materiały piśmiennicze

Godzina
(60 minut)

60,00 zł brutto

22.

80,00 zł brutto
50,00 zł brutto

- obejmuje koszt wynajmu sali wyposażonej, zgodnie z potrzebami projektu,
m.in. w stoły, krzesła, tablice flipchart lub tablice suchościeralne,
bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz koszty utrzymania sali, w tym energii
elektrycznej;
- 1 godzinę wynajmu należy rozumieć jako godzinę zegarową (60 min.).

młodzieży objętej sądowym
środkiem wychowawczym lub
poprawczym [konkurs nr
RPKP.09.02.02-IZ.00-04171/18]
Poddziałanie 9.2.2 Aktywne
włączenie społeczne
młodzieży objętej sądowym
środkiem wychowawczym lub
poprawczym [konkurs nr
RPKP.09.02.02-IZ.00-04171/18]
Poddziałanie 9.2.2 Aktywne
włączenie społeczne
młodzieży objętej sądowym
środkiem wychowawczym lub
poprawczym [konkurs nr
RPKP.09.02.02-IZ.00-04171/18]
Rozeznanie cenowe – zrzuty
ekranu

40,00 zł brutto

Zestaw

20 zł brutto zestaw na
uczestnika

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
projektu;
- wydatek kwalifikowalny, o ile przewidziane są w ramach realizowanego
projektu szkolenia/warsztaty/doradztwo;

Rozeznanie cenowe
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- obejmuje zestaw składający się z teczki, notesu, długopisu, wydruków;
- cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest
niższa, jeśli finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. notes i długopis);
- cena nie obejmuje kosztu logotypów (objęte są kosztami administracyjnymi).
23.

Nocleg

Osoba/sztuka

80 zł brutto za osobę
w pokoju
dwuosobowym ze
śniadaniem
120 zł brutto za osobę
w pokoju
jednoosobowym ze
śniadaniem

- obejmuje nocleg, co do zasady w pokojach 2 – osobowych (nocleg w pokojach
1 – osobowych jest kwalifikowalny tylko w uzasadnionych przypadkach).
UWAGA! Co do zasady nocleg jest kwalifikowalny jedynie w szczególnie
uzasadnionych przypadkach – czyli nie jest to koszt standardowy i może być
zakwestionowany przy braku wystarczającego uzasadnienia zasadności
(konieczności poniesienia) i racjonalności,

Rozeznanie rynku – zrzuty
ekranu

24.

Kolacja w przypadku
organizacji wsparcia z
noclegiem

Osoba/sztuka

30 zł brutto

-

Rozeznanie rynku

25.

Laptop

sztuka

2 500 zł brutto/sztuka
w przypadku
jednorazowego
odpisu
amortyzacyjnego

- wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie laptopa jest niezbędne w celu
wspomagania procesu wdrażania projektu (udzielania wsparcia uczestnikom
projektu), nie do obsługi projektu (co jest finansowane w ramach kosztów
administracyjnych). Konieczność zakupu urządzenia powinna zostać
uzasadniona we wniosku o dofinansowanie projektu;
-wydatek kwalifikowalny w wysokości odpowiadającej odpisom
amortyzacyjnym, zgodnie z pkt 4 podrozdziału 6.12.1 Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
na lata 2014-2020;
- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu. Mając na uwadze powyższe konieczność dokonywania zakupu sprzętu
może skutkować obniżeniem możliwej do uzyskania liczby punktów w ramach
oceny potencjału wnioskodawcy;
- wydatek kwalifikowalny, o ile laptop posiada parametry biurowe z

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie
na rzecz podniesienia
poziomu aktywności
zawodowej osób
pozostających bez
zatrudnienia
(nabór od 2018-05-24 do
2018-06-07)
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oprogramowaniem systemowym i podstawowym pakietem biurowym (licencja
na 12 miesięcy);
26.

27.

28.

Projektor multimedialny

Ekran projekcyjny

Urządzenie
wielofunkcyjne

sztuka

sztuka

sztuka

2 400 zł brutto/sztuka
w przypadku
jednorazowego
odpisu
amortyzacyjnego

430 zł brutto/sztuka
w przypadku
jednorazowego
odpisu
amortyzacyjnego

1 500 zł brutto/sztuka
w przypadku
jednorazowego
odpisu
amortyzacyjnego

wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie projektora multimedialnego jest
niezbędne w celu wspomagania procesu wdrażania Konieczność zakupu
urządzenia powinna zostać uzasadniona w części wniosku dostępnej pod
budżetem szczegółowym;
- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu;
- wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie ekranu projekcyjnego jest niezbędne w
celu wspomagania procesu wdrażania Konieczność zakupu urządzenia powinna
zostać uzasadniona w części wniosku dostępnej pod budżetem szczegółowym;
- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu;

- wydatek kwalifikowalny, o ile nabycie urządzenia wielofunkcyjnego jest
niezbędne w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (udzielania
wsparcia uczestnikom projektu), Konieczność zakupu urządzenia powinna
zostać uzasadniona w części wniosku dostępnej pod budżetem szczegółowym;
- wydatek kwalifikowalny w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego do udzielania wsparcia uczestnikom
projektu;
- wydatek kwalifikowalny, o ile urządzenie posiada min. funkcję druku,
kserokopiarki, skanera;

29.

Drukarka

sztuka

400,00 zł brutto

-

30.

Mikrofon

sztuka

200,00 zł brutto

-

Poddziałania 8.2.1 Wsparcie
na rzecz podniesienia
poziomu aktywności
zawodowej osób
pozostających bez
zatrudnienia
(nabór od 2018-05-24 do
2018-06-07)
Poddziałania 8.2.1 Wsparcie
na rzecz podniesienia
poziomu aktywności
zawodowej osób
pozostających bez
zatrudnienia
(nabór od 2018-05-24 do
2018-06-07)
Poddziałania 8.2.1 Wsparcie
na rzecz podniesienia
poziomu aktywności
zawodowej osób
pozostających bez
zatrudnienia
(nabór od 2018-05-24 do
2018-06-07)
Rozeznanie rynku – zrzuty
ekranu
Rozeznanie rynku – zrzuty
ekranu
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31.

Kamera cyfrowa

sztuka

1400,00 zł brutto

-

Rozeznanie rynku

32.

Aparat fotograficzny

sztuka

800,00 zł brutto

Aparat cyfrowy

33.

Tablica flipchart

sztuka

350,00 zł brutto

Tablica magnetyczna, sucho ścieralna

Rozeznanie rynku – zrzuty
ekranu
Rozeznanie rynku – zrzuty
ekranu

34.

Tablica magnetyczna

sztuka

250,00 zł brutto

Minimalne wymiary 120cm x 90 cm, powierzchnia suchościeralna.

35.

Stypendium szkoleniowe

Godzina

6,65 zł

Wskazana stawka została wyrażona w ujęciu godzinowym odpowiadającym
obowiązkowi wypłaty stypendium szkoleniowego w miesięcznej wysokości
odpowiadającej 120% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust.1
pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli
miesięczny wymiar szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku
niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala
się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku o
którym mowa w art.72 ust.1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy; Maksymalna i kwalifikowalna w ramach projektu wysokość
stypendium szkoleniowego rozliczanego w danym miesiącu nie może
przekroczyć 120 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust.1 pkt 1 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. 997,40 zł;

36.

Stypendium stażowe

Osobomiesiąc

1281,16 zł

W tym zawarta jest składka emerytalna, rentowa i wypadkowa. Grantobiorca
może realizować staże na zasadach określonych w Ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

37.

Kurs zawodowy

Osoba/sztuka

4500,00 zł

Koszt uzależniony od zaplanowanej liczby godzin i zakresu szkolenia, przy czym
-średni maksymalny koszt dla zlecenia szkolenia 150 godzinnego to 1800,00 zł.

Rozeznanie rynku – zrzuty
ekranu
-

PODSTAWA Stypendia dla
bezrobotnych w okresie
odbywania: • przygotowania
zawodowego dorosłych - 120
% zasiłku – 997,40 zł • stażu 120 % zasiłku – 997,40 zł stan
na 1.12.2017 http://psz.praca.gov.pl/rynekp
racy/stawki-kwoty-wskazniki
(MRPiPS) + SKŁADKA
EMERYTALNA, RENTOWA,
WYPADKOWA
W przypadku stawki
niestandardowej - rozeznanie
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Osobom uczestniczącym w szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe,
które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli miesięczny
wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego
miesięcznego wymiaru godzin szkolenia, wysokość stypendium szkoleniowego
ustala się proporcjonalnie, z tym, że stypendium to nie może być niższe niż 20%
zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy. Koszt zawiera: koszt certyfikatu, egzaminu,
materiałów szkoleniowych, usługę cateringową, salę.

rynku na podstawie
porównywalnych ofert
cenowych. Za oferty
porównywalne uznaje się
takie, w których oferenci
zawierają takie same lub
podobne parametry
charakterystyczne towaru lub
usługi. Zakres ofert może
różnić się jedynie danymi
oferenta, cenami netto i
brutto, terminem płatności,
datą wystawienia.
-

38.

Badania lekarskie

osoba

100,00 zł

-

39.

Odzież, obuwie robocze

osoba

300,00 zł

Koszt będzie kwalifikowany w zależności od zawodu w jakim odbywać się
będzie staż/zajęcia praktyczne. Na przykład dla spawacza|: buty, fartuch,
spodnie i bluza oraz – jako środek ochrony indywidualnej – przyłbica
spawalnicza.

Rozeznanie rynku

40.

Szkolenie BHP dla
uczestników

osoba

50,00 zł

-

-

41.

Zwrot kosztów dojazdu

osoba

cena uzależniona od
cenników komunikacji
publicznej

Zwrot kosztów dojazdu uczestnika projektu na szkolenie lub inna formę
wsparcia następuje na podstawie biletu komunikacji publicznej (jednorazowego
lub czasowego) lub innego równoważnego dokumentu. Również bilet z jednego
dnia (jako potwierdzenie dziennych kosztów) i lista obecności potwierdzająca
uczestnictwo w projekcie w poszczególnych dniach trwania szkolenia jest
wystarczającym dowodem poniesienia ww. kosztów. W przypadku zakupu
biletów długoterminowych (np. tygodniowych, miesięcznych), termin ważności
biletu musi odpowiadać terminowi trwania szkolenia. W przypadku, gdy dana
forma wsparcia nie odbywa się w sposób ciągły lub w przypadku nieobecności
uczestnika w zajęciach koszt biletu okresowego należy kwalifikować
proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów uczestnika na miejsce
realizacji formy wsparcia w okresie, którego dotyczy bilet. Dopuszcza się
możliwość uwzględnienia cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP w

-
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sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen
przewoźników państwowych lub jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie
lub oferuje dogodniejszy dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie
wsparcia rozkład jazdy.
Wydatki poniesione przez uczestnika projektu związane z dojazdem własnym
samochodem są kwalifikowalne do wysokości ceny biletu transportu
publicznego na danej trasie (jeżeli uczestnik poniósł koszty w wysokości równej
lub wyższej niż cena biletu), po przedstawieniu przez uczestnika projektu
stosownego oświadczenia. Natomiast, jeśli uczestnik udokumentuje poniesienie
kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie
poniesionych kosztów. W oświadczeniu powinna znaleźć się również informacja
dotycząca trasy, na jakiej odbywa się przejazd, odległości i poniesionych
kosztów, marki/modelu samochodu oraz numeru rejestracyjnego samochodu.
Dodatkowo do oświadczenia należy załączyć potwierdzenie ceny biletu na
danej trasie, wystawione przez przewoźnika. Jednocześnie niema konieczności
załączania kserokopii dowodu rejestracyjnego (oryginał do wglądu). Ponadto
uczestnik projektu, który na szkolenie lub inną formę wsparcia dojeżdża
samochodem, którego nie jest właścicielem, powinien posiadać stosowną
umowę użyczenia (do wglądu).
42.

Koordynator/ kierownik
projektu

godzina

60,00 zł brutto

Doświadczenie w koordynowaniu minimum jednego projektu lub minimum 1
rok doświadczenia przy koordynowaniu projektu

-

43.

Personel obsługujący
projekt

godzina

30,00 zł brutto

Doświadczenie w obsłudze minimum jednego projektu

-

44.

Obsługa księgowa
projektu

godzina

40,00 zł brutto

-

-

45.

Strona internetowa –
budowa nowej/
modyfikacja/rozbudowa

usługa

1000,00 zł

Budowa nowej strony internetowej tylko w uzasadnionych przypadkach.

-

46.

Strona internetowa –
prowadzenie w okresie
realizacji projektu

miesiąc lub
usługa

200,00 zł

-

-
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