Załącznik nr VII - Taryfikator cen rynkowych

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług
„Taryfikator”
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 VII do Regulaminu
Konkursu dla Poddziałania 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – formuła
tematyczna – placówki wsparcia dziennego

Kielce, czerwiec 2018

Tabela 1. Szczegółowy taryfikator dla 9.2.1
PERSONEL SPECJALISTYCZNY
1.
Wynagrodzenie trenera – coaching
2.
Wynagrodzenie psychologa
3.
Wynagrodzenie doradcy zawodowego
4.
Wynagrodzenie pośrednika pracy
5.

Wynagrodzenie terapeuty

6.

Wynagrodzenie logopedy

7.

Wynagrodzenie pracownika socjalnego

8.

Wynagrodzenie prawnika

godzina
godzina
godzina
etat

godzina
h/m-c

etat

godzina

170,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
2 500,00 zł
100,00 zł
50,00 – 70,00 zł/h
2100,00 – 2500,00
zł/m-c
Wynagrodzenie osoby
zatrudnionej na etat nie
może odbiegać od
stawek określonych
zgodnie
z Regulaminem
wynagrodzeń
obowiązujących
w OPS/ PCPR.
120 zł

WYDATKI TOWARZYSZĄCE
9.
10.

11.

osoba

Cena uzależniona od
cenników operatorów
komunikacji publicznej.

(możliwość
krócej niż 4

osoba

12,00 zł

(możliwość
krócej niż 6

osoba

20,00 zł

Zwrot kosztów dojazdu
CateringPrzerwa
kawowa
kwalifikowania, gdy zajęcia trwają nie
godziny lekcyjnych dziennie)
CateringLunch/obiad/kolacja
kwalifikowania, gdy zajęcia trwają nie
godziny lekcyjnych dziennie)

12.

Produkcja spotu radiowego

usługa (spot o
długości 60 sekund,
scenka rodzajowa z
muzyką, 2 lektorów,
sublicencja na 4
rozgłośnie).

13.

Emisja spotu radiowego

(spot o długości 60
sekund primetime).

14.

15.

650-930 zł

50-200,00 zł

Ulotka

500 sztuk (format A5,
papier kreda 250g,
kolorowa, dwustronna
z opracowaniem
graficznym).

364,00 zł

Plakat

100 sztuk (format A2,
papier kreda 250g,
kolorowy,
jednostronny z
opracowaniem
graficznym).

833,00 zł

Materiały szkoleniowe dla uczestników projektu
Materiały biurowe - (np. zeszyt A4, teczka, zakreślacz,
16.
ołówek, długopis, gumka, segregator)
17.

Pendrive (16 GB)

komplet

26,00 zł

sztuka

WYNAJĘCIE SALI WYKŁADOWEJ
Sala konferencyjna/ szkoleniowa
18.

do 25 osób

30 zł

108,00 zł

Tabela 2 *
Ceny jednostkowe zawarte w Tabeli nr 2 – aktualizacja czerwiec 2018 (wydatki w przeważającej większości nie uległy
zmianie w stosunku do cen zawartych w Taryfikatorze będącym załącznikiem do poprzednich Regulaminów konkursów w
ramach Poddziałania 9.2.1)

Kategoria kosztu

Jednostka
miary

1.

Wynagrodzenie wychowawcy w
placówce wsparcia dziennego

2.

Wynagrodzenie opiekuna
dzieci/animatora zabaw

Etat

h/etat

3.
Wynagrodzenie asystenta rodziny

etat

4.
Wynagrodzenie koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej

5.

Wynagrodzenie opiekuna mieszkania

Etat

godzina

Cena jednostkowa w PLN

* wynagrodzenie osoby zatrudnionej
na etat nie może odbiegać od stawek
określonych zgodnie z Regulaminem
wynagradzania obowiązującym w
danej jednostce lub wynagrodzenie
wynikające z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U.
2018, poz. 936)
100 zł-3h,125 zł-4 h, 150 zł-5 h
2100 -3300 zł *
2 270 - 2 750 zł
* wynagrodzenie wynikające z
Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U.
2018, poz. 936)
* wynagrodzenie wynikające z
Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie wynagradzania
pracowników samorządowych (Dz.U.
2018, poz. 936)
25,00 zł

-

Organizatorem pieczy zastępczej jest
instytucja, której starosta powierzył
zadanie organizowania pieczy
zastępczej w formach rodzinnych i
instytucjonalnych, m.in. powiatowe
centra pomocy rodzinie lub powołana
do realizacji tego zadania nowa
jednostka organizacyjna; zadania
organizatora pieczy zastępczej (art. 76
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej Dz.U 2018, poz. 998 tekst
jedn. z późn. zm.) to m.in.
organizowanie szkoleń dla
kandydatów na rodziny zastępcze i
rodzin.

-

Jw.

6.

Szkolenia dla kandydatów na rodziny
zastępcze

7.

Szkolenia dla rodzin zastępczych

8.
Wynagrodzenie asystenta osoby
niepełnosprawnej

9. Opiekunka środowiskowa
10.
Wynagrodzenie opiekuna w domu
pomocy społecznej

etat/godzina

etat

etat

11.
Wynagrodzenie osoby świadczącej
usługi opiekuńcze (w tym:
rehabilitacyjne, pielęgniarskie,
pielęgnacyjne, bytowe)

-

12.
Wynagrodzenie asystenta osobistego
osoby niepełnosprawnej

13. Wynagrodzenie fizjoterapeuty
14. Wynagrodzenie pedagoga
15. Wynagrodzenie trenera

etat/ godzina

zabieg/
ćwiczenie
godzina
godzina

2 100 – 2 640 zł
* wynagrodzenie osoby zatrudnionej
na etat nie może odbiegać od stawek
określonych zgodnie z Regulaminem
wynagradzania obowiązującym w
danej jednostce.
2 100-2 555 zł
2100-3300 zł
14-17 zł/h
* wynagrodzenie osoby zatrudnionej
na etat nie może odbiegać od stawek
określonych zgodnie z Regulaminem
wynagradzania obowiązującym w
danej jednostce
Od 20 do 40 zł brutto/h
(* wynagrodzenie zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Polityki
Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług
opiekuńczych (Dz.U. 2005 r. nr 189
poz. 1598 z późn.zm.) lub zgodnie z
Uchwałą Rady Gminy)
2 100-2 640 zł
* wynagrodzenie osoby zatrudnionej
na etat nie może odbiegać od stawek
określonych zgodnie z Regulaminem
wynagradzania obowiązującym w
danej jednostce
30 minut – 48,00
60 minut – 90,00
70,00
145,00

2 100 - 2 920 zł
* wynagrodzenie osoby zatrudnionej
na etat nie może odbiegać od stawek
określonych zgodnie z Regulaminem
wynagradzania obowiązującym w
danej jednostce.

16.
Wynagrodzenie instruktora terapii
zajęciowej

17.

18.

Kurs opiekuna osoby niesamodzielnej

Kurs asystenta osobistego osoby
niepełnosprawnej

19. Kurs asystentów rodziny
20. Kompetencje kluczowe (m.in.

matematyka, przedsiębiorczość, język
obcy, informatyka, język polski)

etat

nie mniej niż
80 godzin

790 zł – 1 600 zł/ m-c

nie mniej niż
60 godzin

1 192 zł

kurs (230h)

2 134 zł

godzina
(60 minut)

60,00

* Wysokość wynagrodzeń ustalona na podstawie ofert pracy z terenu woj. Świętokrzyskiego – w przypadku wyższej stawki
(w zależności od zakresu usługi zwiększając stawkę) należy dany koszt stosownie uzasadnić.

Tabela: TARYFIKATOR OGÓLNY *
* Ceny jednostkowe zawarte w Tabeli nr 2 nie uległy zmianie w stosunku do cen ustalonych
w miesiącu czerwcu 2017 r.

Rodzaj sprzętu/mebli
Sprzęt
1. drukarka laserowa kolorowa 2lub3
2. urządzenie wielofunkcyjne 2lub3
3. kserokopiarka 2lub3
4. laptop z systemem operacyjnym2lub3
5. komputer stacjonarny z monitorem z systemem
operacyjnym 2lub3
6. koszt uruchomienia sprzętu informatycznego (instalacja
systemu, sterowników, konfiguracja)
7. bindownica 2lub3
8. niszczarka 2lub3
9. Mikrowieża
10. tablica interaktywna z oprogramowaniem2lub3
11. aparat fotograficzny 2lub3
12. kamera 2lub3
13. fipchart2lub3
Meble

Jednostka miary

Dopuszczalna stawka

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

903,00
458,00
4691,00
3099,00
3762,00

usługa

100,00

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

731,00
550,00
454,00
8483,00
1874,00
2570,00
357,00

14. szafa na dokumenty drewniana 2lub3
15. szafa na dokumenty metalowa 2lub3
16. biurko 2lub3
17. krzesło obrotowe2lub3
18. krzesło szkolne2lub3
Materiały szkoleniowe dla uczestników
19. pendrive 16 GB2lub3

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

560,00
1025,00
410,00
495,00
73,00

sztuka

30,00



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.
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

2

3

pracy do realizacji projektu.

