Załącznik nr VI – Taryfikator cen rynkowych

Wykaz dopuszczalnych stawek dla
towarów i usług „Taryfikator”
Nabór ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Świętokrzyskiego dla projektów współfinansowanych z EFS.

Kielce, Marzec 2019 r.

Taryfikator cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej
grupy projektów, towarów lub usług
1. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług określa przykładowe występujące koszty
w projektach finansowanych z RPOWŚ na lata 2014-2020 dla 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 Beneficjent jest zobowiązany do zawarcia
we wniosku o dofinansowanie/wniosku o płatność uzasadnienia zaistniałej sytuacji.
5. Jeśli koszt nie został ujęty w katalogu istnieje możliwość odniesienia się do ceny podobnej
kategorii kosztowej.
6. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług nie stanowi katalogu zamkniętego i może
być rozszerzany o nowe pozycje przez Instytucję Zarządzającą – Departament Wdrażania
EFS (Instytucję Organizującą Konkurs).
7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług stanowi załącznik nr VI do Regulaminu
Konkursu dla Poddziałania 8.3.6 – Wzrost jakości edukacji ogólnej - ZIT (w ramach
Poddziałania 8.3.4)

Marzec 2019 r.

Kategoria kosztu

Jednostka
miary

Cena jednostkowa w PLN
Personel specjalistyczny1





wynagrodzenie doradcy
zawodowego
wynagrodzenie psychologa
wynagrodzenie
pedagoga/nauczyciela2
Kompetencje kluczowe






matematyka
przedsiębiorczość
język obcy
informatyka

godzina

80, 00

godzina

100,00
W celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych ze
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej istnieje możliwość:
1. przydzielenia zajęć nauczycielowi już zatrudnionemu w danej szkole,
2. zatrudnienia nauczyciela z innej szkoły lub placówki.
W przypadku 1. tj. przydzielenia nauczycielowi zajęć, w ramach
programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz:
 za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć nauczycielowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej, jak za godziny
ponadwymiarowe- w sposób określony w art. 35 ust. 3 ustawy –
Karta Nauczyciela;
 zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub
wychowankami albo na ich rzecz;
 wynagrodzenie nauczycieli wymienionych w art. 35a ust. 1 nie
uwzględnia się przy obliczaniu kwot wydatkowanych na średnie
wynagrodzenia nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3. Nie
wlicza się ich do przydzielonych nauczycielowi godzin
ponadwymiarowych. Należy jednak pamiętać, że tygodniowy czas
pracy nauczyciela w ramach jednego stosunku pracy wynosi do 40
godzin.
W przypadku 2. tj. zatrudnienia nauczyciela w szkole lub placówce
publicznej, w celu realizacji zajęć w ramach programów finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, prowadzonych
bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
nauczyciel:
 musi posiadać kwalifikacje określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela oraz
 musi spełniać warunki określone w art. 10 ust. 5 pkt 3 i 4 tej
ustawy - Karta Nauczyciela. Jest obowiązany przedstawić
dyrektorowi szkoły lub placówki informację z Krajowego Rejestru
Karnego;
 za każdą godzinę prowadzenia zajęć, nauczycielowi przysługuje
wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę
prowadzenia
zajęć
ponadwymiarową
dla
nauczyciela
dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie
i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o
którym mowa w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp.3 ustawy – Karta
Nauczyciela.

godzina

Pomoce dydaktyczne i wyposażenie

Personel projektu niezbędny do realizacji zadań merytorycznych, z wyłączeniem personelu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach pośrednich.
2
Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u
beneficjenta poza projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na analogicznych stanowiskach lub na
stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji.
1





Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
szczegółowy katalog wyposażenia szkolnych pracowni przedmiotów
przyrodniczych został opracowany przez MEN i jest udostępniony za
pośrednictwem strony internetowej; www.efs.men.gov.pl.

wyposażenie
szkolnych
pracowni
przedmiotów
przyrodniczych

pomoce dydaktyczne
narzędzia TIK

szkoła lub
placówka
systemu
oświaty do
300
uczniów lub
oraz słuchaczy

do 140 000 zł.
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK został
określony przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony
internetowej; www.efs.men.gov.pl.

szkoła lub
placówka
systemu
oświaty od
301
uczniów i
słuchaczy

do 200 000 zł.
Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK został
określony przez MEN i jest udostępniony za pośrednictwem strony
internetowej; www.efs.men.gov.pl.



urządzenia
w
infrastruktury
usługowej



Wynagrodzenie nauczyciela*

ramach
sieciowo-

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020
szczegółowy wykaz urządzeń w ramach infrastruktury sieciowousługowej został określony przez MEN i jest udostępniony za
pośrednictwem strony internetowej; www.efs.men.gov.pl.
W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie ustawy- Karta
nauczyciela (również w przypadku przedszkoli), do 276 godzin
miesięcznie łącznego zaangażowania zawodowego należy uwzględnić
cały czas ich pracy, o którym mowa w ustawie – Karta Nauczyciela, a
nie wyłącznie zajęcia wynikające z tygodniowo obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych 9 (pensum). W świetle przepisów art. 42 ust. 1 i 2
ustawy- Karta Nauczyciela, w ramach ustalonego wynagrodzenia oraz
czasu pracy nieprzekraczającego 40 godzin na tydzień nauczyciel
zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć obowiązany jest realizować:
 Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz (pensum);
 Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych
szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze
uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
 Zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
A zatem, nauczyciela zatrudnionego na pełen etat na podstawie
ustawy- „Karta Nauczyciela”, niezależnie od wymiaru pensum,
obowiązuje czas pracy nieprzekraczający 40 godzin tyg., w którym
mieszczą się również godziny ponadwymiarowe. Dlatego też,
nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze w szkole może realizować
zadania w projekcie EFS do limitu 40 godzin tygodniowo.
Jednocześnie należy zauważyć, iż realizowane przez nauczyciela
godziny ponadwymiarowe nie są godzinami nadliczbowymi, lecz
mieszczą się one w ramach czasu pracy nauczyciela
nieprzekraczającego 40 godzin tygodniowo. Więcej informacji pod
adresem: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/najczesciejzadawane-pytania/52-europejski-fundusz-spoleczny

Wyposażenie szkolnych pracowni matematycznych



podstawowe
wyposażenie
pracowni



szafa

sztuka

450,00



szafka

sztuka

400,00



stół
szkolny 2
osobowy
stolik pod
projektor/r
zutnik
tablica
obrotowa
tablica na
przybory
tablicowe magnetycz
ne
tablica
suchościeralna
stojak
wieszak –
wieszak
jezdny
nakładka
tablicowa
stojak do
przechowy
wania
plansz

sztuka

250,00

sztuka

420,00

sztuka

850,00

sztuka

150,00

sztuka

270,00

sztuka

50-400,00

sztuka

210,00

sztuka

200,00

markery,
gąbki

zestaw

26,00

telewizor
pow. cali
323

sztuka

2 000,00

wizualizer

sztuka

2 100,00

rzutnik

sztuka

1 700,00

projektor
multimedi
alny

sztuka

3 500,00







dodatkowe
wyposażenie
pracowni











przyrządy do

tablic sucho
ścieralnych

sprzęt
niezbędny do
przeprowadze
nia
zajęć, 
w tym
narzędzia TIK 
wraz

z aplikacjami
tematycznymi

Pomoce dydaktyczne do szkolnych pracowni matematycznych




3

przyrządy
tablicowe
magnetyczne (linijki, ekierki,
kątomierze, cyrkle)
przyrządy
tablicowe
niemagnetyczne
(linijki,
ekierki, kątomierze, cyrkle)
przyrządy

do

mierzenia

zestaw

320,00

zestaw

220,00

zestaw

150,00

Wydatki te co do zasady nie powinny być kwalifikowane w ramach projektów, chyba, że jest to niezbędny sprzęt do realizacji
konkretnego zakresu merytorycznego danego zadania.




długości
(linijka,
miara
metalowa, miara taśmowa,
koło magnetyczne z sygnałem
dźwiękowym)
przyrządy, zestawy
brył
pełnych do mierzenia
i porównań objętości
przyrządy, zestawy do budowy
szkieletów brył

zestaw

240,00

zestaw

275,00



plansze matematyczne

zestaw

615,00



programy
(matematyka)

pakiet

150,00



kalkulator

sztuka

50,00



plansze
dydaktyczne
do
prezentacji zagadnień, w tym
potęg pierwiastków, algebry,
trygonometrii
sztuka

55,00



komputerowe

Wynagrodzenie nauczycieli musi wynikać z kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie budżetowej oraz z ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Ponadto należy pamiętać, iż wynagrodzenie nauczyciela
może być wyższe od ustalonego na podstawie aktów normatywnych tylko o dochód własny JST, w przeciwnym wypadku koszty
przewyższające stawki są niekwalifikowane. Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego w złotych z dniem 26 marca
2018 r. określa rozporządzenie MEN w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych
warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Tabela 2. TARYFIKATOR OGÓLNY
Rodzaj sprzętu/mebli
Sprzęt
1.
Drukarka laserowa kolorowa4 lub5
2.
Urządzenie wielofunkcyjne4 lub5
3.
Kserokopiarka4 lub5
4.
Laptop z systemem operacyjnym4 lub5
5.
Komputer stacjonarny z monitorem z systemem
operacyjnym4 lub5
6.
Koszt uruchomienia sprzętu informatycznego (instalacja
systemu, sterowników, konfiguracja)
7.
Bindownica4 lub5
8.
Niszczarka4 lub5
9.
Mikrowieża
10. Tablica interaktywna z oprogramowaniem4 lub5 56 cale 93 cale
11. Aparat fotograficzny4 lub5
12. Flipchart4 lub5
13. Rzutnik

Jednostka miary

Dopuszczalna stawka
[zł]

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

900,00
500,00
4 700,00
2 500,00
3 000,00

usługa

100,00

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

400,00
500,00
500,00
8 500,00

sztuka
sztuka
sztuka

3 000,00
400,00
400,00

Meble
14. Szafa na dokumenty drewniana4 lub5
15. Szafa na dokumenty metalowa4 lub5
16. Biurko4 lub5
17. Krzesło obrotowe4 lub5
18. Krzesło szkolne4 lub5

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

600,00
1 100,00
500,00
500,00
70,00

Materiały szkoleniowe dla uczestników
19. Pendrive 64 GB4 lub5

sztuka

50,00

Wydatek powinien być kwalifikowalny w ramach projektów w wyjątkowych przypadkach, gdy Wnioskodawca nie posiada
wystarczającego zaplecza technicznego (np. projekt jest realizowany przez szkołę i urządzenia te są niezbędne do prowadzenia zajęć) oraz
jest to niezbędny sprzęt do realizacji konkretnego zakresu merytorycznego danego zadania.
5
Wyposażenie stanowiska pracy personelu projektu (z wyłączeniem personelu, który zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020 ujęty jest w kosztach pośrednich) jest kwalifikowalne w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
 Osoba, dla której przeznaczone jest wyposażenie zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze, co najmniej ½ etatu;
 Wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że nie posiada wystarczającego zaplecza technicznego – wyposażenia stanowiska
pracy do realizacji projektu.
4

