Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych

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 skalkulowanej na podstawie min 3 ofert rynkowych
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 VII do Regulaminu
Konkursu dla Poddziałania 8.3.1.

Kategoria kosztu

Jednostka
miary

Cena jednostkowa w PLN

Dostosowanie/wyposażenie toalet dla dzieci (zakup)


umywalka pojedyńcza

sztuka

407,00



bateria umywalkowa

sztuka

390,00



kompakt WC

sztuka

477,00



brodzik

sztuka

560,00
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podgrzewacz wody

sztuka

580,00



lustro

sztuka

105,50



dozownik mydła w płynie

sztuka

84,00



podajnik na ręczniki papierowe

sztuka

204,00



suszarka do rąk

sztuka

444,00



układanie płytek łazienkowych

m2

79,00



płytki łazienkowe (zakup)

m2

63,00

Dostosowanie/wyposażenie toalet dla personelu (zakup)


umywalka pojedyńcza

sztuka

407,00



bateria umywalkowa

sztuka

390,00



kompakt WC dla personelu

sztuka

533,00



brodzik

sztuka

560,00



podgrzewacz wody

sztuka

580,00



lustro

sztuka

105,50



dozownik mydła w płynie

sztuka

84,00



podajnik na ręczniki papierowe

sztuka

204,00



suszarka do rąk

sztuka

444,00



układanie płytek łazienkowych

m2

79,00



płytki łazienkowe (zakup)

m2

63,00

Wyposażenie/ doposażenie kuchni (zakup)


szafa do przechowywania naczyń ze stali nierdzewnej

sztuka

2 970,00



stół z półką ze stali nierdzewnej

sztuka

725,00



kuchnia gastronomiczna 4 palnikowa elektryczna/ gazowa

sztuka

6 800,00/
6 120,00



patelnia elektryczna do gastronomii

sztuka

7 700,00



stół ze zlewem 2 komorowym i półką

sztuka

1 555,00



bateria ze spryskiwaczem i wylewką

sztuka

995,00



stół ze zlewem 1 komorowym i półką ze stali nierdzewnej

sztuka

1 180,00



zmywarka gastronomiczna

sztuka

6 200,00



zmiękczacz manualny wody 8/12 litrów

sztuka

320,00



szafa chłodnicza o pojemności 700 litrów, nierdzewna

sztuka

4 570,00



umywalka do rąk ze stali nierdzewnej

sztuka

490,00



szafa mroźnicza ze stali nierdzewnej o pojemności 700 litrów

sztuka

5 750,00



naczynia komplet dla jednego dziecka (talerzyk płytki,
głęboki, kubek)

komplet

31,00
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garnki komplet 21litrów, 16 litrów, 13 litrów (garnek do
duszenia, patelnia, patelnia do naleśników, rondel)
sztućce komplet 4 sztuki (nóź, widelec, łyżka, łyżeczka, bez
domieszki niklu, stal nierdzewna)
kubek porcelana

komplet

1 400,00

komplet

40,00

sztuka

11,00

Modernizacja techniczna (materiał + usługa)

 adaptacja pomieszczeń



montaż okien



montaż drzwi (wewnętrzne/
zewnętrzne)



elektryka



hydraulika



malowanie /gruntowanie

mb

48,00

sztuka

215,00/
400,00

pkt/mb/sz/m2

95,00

pkt/sz/mb/m2

120,00
cena uzależniona jest od
konkretnej usługi
hydraulicznej

m2

8,50

Meble i wyposażenie


stolik – ławka przedszkolna

sztuka

454,00



krzesełko

sztuka

103,00



poduchy do siedzenia

sztuka

167,00



pufy do siedzenia

sztuka

140,00



leżaki przedszkolne

sztuka

180,00



szafki na zabawki, książki, pomoce dydaktyczne –
zestaw mebli (na grupę przedszkolną)

komplet

3 876,00



szafka RTV

sztuka

455,00



biurko

sztuka

381,00



fotel obrotowy

sztuka

434,00



szafka na ubrania dla dzieci

sztuka

410,00



komputer z monitorem i z oprogramowaniem

sztuka

3 762,00



drukarka laserowa kolorowa

sztuka

895,00



rzutnik multimedialny

sztuka

2 196,00



telewizor

sztuka

2 844,00



odtwarzacz DVD

sztuka

269,00



radio z odtwarzaczem CD

sztuka

180,00



tablica interaktywna z oprogramowaniem

sztuka

5 035,00

komplet

komplet zawiera m.in.: kredki
woskowe, akwarele
pojedyncze, modelina, mazaki,

Pomoce dydaktyczne



pomoce zużywalne na jedno dziecko
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teczka, blok rysunkowy
kolorowy, nożyczki, kredki,
plastelina, blok rysunkowy
biały
88,50

Zajęcia dodatkowe dla dzieci


logopeda

godzina

70,00



psycholog

godzina

85,00



rytmika/ taniec

godzina

47,50 (zajęcia grupowe)



gimnastyka korekcyjna

godzina

40,00 (zajęcia grupowe)

Organizacja placu zabaw


huśtawka

sztuka

4 780,00



piaskownica

sztuka

3 857,00



karuzela

sztuka/ montaż

2 131,00/ 162,00



ścianka wspinaczkowa

sztuka

5 800,00

zestaw

11 744,00

sztuka

1 720,00

m2

128,00



zestaw zabawowy



bujak



wykonanie bezpiecznej nawierzchni

Wynagrodzenie kadry edukacyjnej



wynagrodzenie nauczyciela

miesiąc

Wynagrodzenie nauczycieli
musi wynikać z kwoty
bazowej ustalonej
corocznie w ustawie
budżetowej oraz z ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r.
Karta. 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 określa
rozporządzenie MEN
w sprawie wysokości
minimalnych stawek
wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli,
ogólnych warunków
przyznawania dodatków do
wynagrodzenia
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zasadniczego oraz
wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy
W celu realizacji zajęć
dodatkowych (nie dotyczy
realizacji podstawy
programowej) w ramach
programów finansowanych
ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej
istnieje możliwość:



wynagrodzenie nauczyciela za prowadzenie dodatkowych
zajęć

godzina

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 (za każdą
godzinę przysługuje
wynagrodzenie według
stawki osobistego
wynagrodzenia z
uwzględnieniem dodatku za
warunki pracy);
zajęcia te nie są
wliczane do tygodniowego
obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych i
opiekuńczych,
prowadzonych
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bezpośrednio z uczniami
lub wychowankami albo na
ich rzecz. 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 Karty
Nauczyciela. Jest
obowiązany przedstawić
dyrektorowi szkoły lub
placówki informację z
Krajowego Rejestru
Karnego;
zatrudniony jest na
zasadach określonych w
Kodeksie pracy, zatem
tygodniowy czas jego pracy
w przypadku pełnego
wymiaru wynosi 40 godzin;
za każdą godzinę
prowadzenia zajęć,
nauczycielowi przysługuje
wynagrodzenie nie wyższe
niż wynagrodzenie za jedną
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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.

Koszt racjonalnych usprawnień



koszt racjonalnych usprawnień w projekcie

uczestnik

Łączny koszt racjonalnych
usprawnień na jednego
uczestnika w projekcie nie
może przekroczyć 12 tys.
PLN.
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