Standard oraz ceny rynkowe najczęściej finansowanych wydatków w projektach w ramach
Poddziałania 10.4.2
Katalog określa najczęściej finansowane koszty, jednak nie stanowi katalogu zamkniętego. Dopuszczalne
jest ujmowanie w projekcie innych kosztów, które są niezbędne do jego realizacji.
Stawki wyszczególnione w zestawieniu są stawkami maksymalnymi, jednak nie oznacza to
automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych na maksymalnym poziomie (brane
pod uwagę będą takie czynniki jak: specyfika projektu, stopień złożoności projektu, wielkość grupy
docelowej, miejsce realizacji).
Kwoty ujęte w zestawieniu uwzględniają wartość brutto wydatku.

Nazwa kosztu

Maksymalny
dopuszczalny
koszt

Oczekiwany standard/Uzasadnienie
Zgodnie z Regulaminem konkursu doradca edukacyjnozawodowy powinien posiadać co najmniej:

Doradca zawodowy

Wyżywienie (przerwa
kawowa)

110 zł/godzina
zegarowa

15 zł/zestaw

a) wykształcenie wyższe w zakresie doradztwa
zawodowego albo
b) wykształcenie wyższe na innym kierunku studiów
niż doradztwo zawodowe oraz ukończone studia
podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego
oraz
c) minimum trzyletnie doświadczenie w tematyce
prowadzonych zajęć z osobami dorosłymi.
Zgodnie z Wytycznymi wydatki na wynagrodzenie
personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich
wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u
beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z
funduszy strukturalnych i FS na analogicznych
stanowiskach lub na stanowiskach wymagających
analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych
składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i
premii.
Wydatek może być kwalifikowany, jeżeli wsparcie dla tej
samej grupy osób w danym dniu trwa nie krócej niż 4
godziny lekcyjne (godzina lekcyjna = 45 minut).

Zakres: standardowa przerwa kawowa (kawa, herbata,
woda, soki, ciastka, kanapki).
Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju
oferowanej usługi i jest niższa, jeżeli finansowany jest
mniejszy zakres usługi (np. kawa, herbata, woda, mleko,
cukier, cytryna bez drobnych lub słodkich przekąsek).
Wydatek może być kwalifikowany, jeżeli wsparcie dla tej
samej grupy osób w danym dniu trwa nie krócej niż 6
godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna = 45 minut).

Wyżywienie (obiad)

Koszty dojazdu

35 zł/zestaw

W zależności od
miejsca
zamieszkania
słuchacza i
miejsca
odbywania kursu

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, jeżeli finansowany jest
mniejszy zakres usługi (np. obiad składający się tylko z
drugiego dania).
W oparciu o cennik operatora komunikacji publicznej (do
wysokości opłat za środki transportu publicznego
szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II
klasy obowiązującym na danym obszarze), także w
przypadku korzystania ze środków transportu prywatnego
(w szczególności samochodem). IZ RPO dopuszcza również
możliwość korzystania przez słuchaczy z usług
przewoźników prywatnych, jeżeli jest to racjonalne (tj.
danej trasy nie obsługuje tańszy przewoźnik publiczny,
trasa jest obsługiwana przez przewoźnika publicznego w
nieadekwatnych godzinach albo ceny usług przewoźnika
prywatnego i publicznego są zbliżone).

