Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu: Katalog maksymalnych dopuszczalnych stawek dla
towarów i usług (w tym wynagrodzeń) obowiązujący dla konkursu nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04021/16 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach
Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Osi Priorytetowej 8
Aktywni na rynku pracy.
Instytucja Organizująca Konkurs (dalej: IOK) określiła - Katalog maksymalnych stawek dla towarów
i usług (w tym wynagrodzeń) (dalej: Katalog) obowiązujący dla wyżej wskazanego konkursu
ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze
zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 oraz zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Wprowadzenie niniejszego mechanizmu ma zagwarantować jednolite podejście Komisji Oceny
Projektów (dalej: KOP) do przeprowadzenia oceny budżetów przyjętych przez wnioskodawców oraz
służyć temu, aby zatwierdzone przez KOP 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 oceniających stawek założonych na ich
maksymalnym poziomie.
Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza również, że będzie ona akceptowana przez KOP 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.
Członkowie KOP zobowiązani są do dokonywania oceny wydatków ujętych w budżetach projektów
z perspektywy ich efektywności i racjonalności kosztowej. Będą oni w szczególności:
•
•
•

•

weryfikować zasadność poniesienia poszczególnych kosztów w projekcie;
weryfikować proporcjonalność/stosunek wartości poszczególnych zadań przewidzianych
w projekcie do wartości całego budżetu oraz w relacji do zakładanych rezultatów i efektów,
np. przeliczać poszczególne pozycje budżetu na uczestnika;
weryfikować, czy koszt jednostkowy usługi realizowanej w ramach danego projektu nie odbiega
od cen towarów lub usług oferowanych w podobnych projektach lub oferowanych przez
wnioskodawcę poza projektem, np. poprzez sprawdzenie na stronach internetowych oferty
komercyjnej wnioskodawcy;
zwracać uwagę na to, aby wydatki ujmowane w budżecie projektu spełniały relację nakładrezultat, tym samym aby były ponoszone w wysokości odpowiedniej do specyfiki i złożoności
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•

zadań przewidzianych w projekcie, porównywać rezultaty projektów z nakładami finansowymi
przewidzianymi w budżetach projektów;
wykazywać w formularzu Karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie
projektu konkursowego wydatki, których racjonalność i efektywność kosztowa budzi zastrzeżenia.

IOK informuje, że w przypadku zidentyfikowania przez oceniającego wydatków niekwalifikowalnych
lub wydatków w wysokości zawyżonej w stosunku do stawek rynkowych, dane kryterium może
zostać uznane za niespełnione lub spełnione warunkowo (ocena warunkowa).
Warunkowa ocena spełnienia kryteriów finansowania projektu ma miejsce w przypadku
zidentyfikowania wydatków niezasadnych, nieracjonalnych i niekwalifikowalnych, których łączna
wartość wynosi maksymalnie 25% wartości projektu oraz w przypadku błędów związanych
z poprawnością sporządzenia budżetu projektu.
W przypadku zidentyfikowania wydatków nieracjonalnych, niekwalifikowalnych lub zbędnych
z punktu widzenia realizacji projektu, których łączna wartość przekracza 25% wartości projektu,
projekt zostaje odrzucony w wyniku negatywnej oceny budżetu projektu.
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.

Nazwa kosztu

Jednostka miary

Doradztwo
godzina
zawodowe
Szkolenia lub inne
formy podnoszenia
kwalifikacji
Stypendia
szkoleniowe

-

Wynajem sali na Dzień - 8 h
szkolenia/warsztaty
Przerwa kawowa
zestaw

Maksymalny
dopuszczalny
koszt
(w złotych
brutto)
Aktywizacja zawodowa
110

Uwagi/Podstawa
kosztu

Wszelkie koszty szkoleń i innych form podnoszenia
kwalifikacji, powinny zostać należycie oszacowane, być
zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady
kwalifikowalności.
Wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 120% zasiłku1,
o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pod warunkiem, że
liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin
miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru
godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.
500
15

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 lekcyjne. Zakres:
2

Wyżywienie (obiad)

Zwrot
dojazdu

zestaw

kosztów osoba/przejazd

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).
35
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 lekcyjnych. 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, w przypadku gdy zakres
usługi jest mniejszy (np. obiad składający
się tylko z drugiego dania).
Zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na
danym obszarze.
Zwrot kosztów dojazdu dopuszczalny jest tylko i wyłącznie
w związku z uzasadnionymi potrzebami grupy docelowej.

Pojęcie "godzina" w odniesieniu do czasu trwania usługi w projekcie oznacza godzinę zegarową, tj. 60
minut.
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