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.
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 8.2.2 Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie – Regionalny
Program Zdrowotny pn. „Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych
z najczęstszymi nowotworami litymi i hematologicznymi” przyjęty uchwałą ZWŚ nr 4357/18,
z dnia 27 września 2018 r.

Październik 2018 rok

Koszty świadczeń zostały oszacowane na podstawie danych pochodzących od podmiotów
realizujących podobne świadczenia na terenie województwa świętokrzyskiego. Wydatki
ponoszone na realizację projektu muszą być zgodne z warunkami określonymi w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.
Ponoszone koszty


Koszt jednego świadczenia profilaktycznego (koszt szczepionki, badania lekarskiego,
usługi związanej ze szczepieniem, przeprowadzeniem edukacji bezpośredniej oraz
przygotowaniem i rozliczeniem programu) szacowane są na około 250 zł (brutto). Cena
szczepionki został ustalona w oparciu o informację od innych JST realizujących programy
polityki zdrowotnej w zakresie szczepień p/ko pneumokokom.



Koszty administracyjne programu szacowane są na około 10% wartości programu – 150
tysięcy złotych.



Liczba uczestników programu to:
 Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi – co najmniej 7 200 osób.
 Liczba zaszczepionych pacjentów przy założeniu 75% zgłaszalności – co najmniej
5 400 osób.

Okres trwania - 3 lata – średnio 1 800 zaszczepionych osób rocznie.
Planowane koszty całkowite
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu w latach 2019-2021
wynosi 1 500 000 zł.
Lp.

1

1
2
3
4
5

Cena
jedn.
A. KOSZT ZAKUPU i PODANIA SZCZEPIONEK
13-walentna szczepionka
skoniugowana wraz z kosztem
sztuka
5 400 250,00 zł
kwalifikacji i podania szczepionki
RAZEM A.
B. KOSZTY ADMINISTRACYJNE i ZARZĄDZANIA
Materiały biurowe
miesiąc
36 300,00 zł
Połączenia telefoniczne
miesiąc
36 200,00 zł
Tablice informacyjne
sztuka
2 400,00 zł
Materiały informacyjne
sztuka
8 000
2,00 zł
Wynagrodzenia lekarza – koordynacja
miesiąc
36 900,00 zł
medyczna (bez kosztów szczepień)
Kategoria

j.m.

Ilość

Wartość

1 350 000 zł
1 350 000 zł
10 800 zł
7 200 zł
800 zł
16 000 zł
32 400 zł

6
7
8
9
10

miesiąc
miesiąc
miesiąc
miesiąc
miesiąc

Wynagrodzenie koordynatora
Obsługa prawna
Obsługa księgowa
Obsługa administracyjna
Prowadzenie monitoringu i ewaluacji

900,00 zł
300,00 zł
300,00 zł
400,00 zł
400,00 zł

32 400 zł
10 800 zł
10 800 zł
14 400 zł
14 400 zł

KOSZT CAŁKOWITY

150 000 zł
1 500 000 zł

36
36
36
36
36

RAZEM B.

Tabela 2

L.p.
1.

Kategoria kosztu

Wynagrodzenie psychologa

2.

Wynagrodzenie opiekuna osób
starszych

3.

Zwrot kosztów dojazdu

4.

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

5.

Wynagrodzenie asystenta
osobistego osoby
niepełnosprawnej/zależnej

6.

Wynagrodzenie fizjoterapeuty

Jednostka
miary

Cena jednostkowa w PLN

godz.

100 zł

2 100 – 2 860,00 zł lub
*wynagrodzenie osoby zatrudnionej
na etat nie może odbiegać od stawek
etat
określonych zgodnie z
Regulaminem wynagradzania
obowiązującym w danej jednostce.
Cena uzależniona od cenników
osoba
operatorów komunikacji publicznej
2 100 – 2 550
lub
Od 20 do 40 zł brutto/h
*(wynagrodzenie zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Polityki
Godzina/ etat 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
lub
etat

zabieg/
ćwiczenie

*wynagrodzenie osoby zatrudnionej
na etat nie może odbiegać od stawek
określonych zgodnie z
Regulaminem wynagradzania
obowiązującym w danej jednostce
30 minut – 60,00
60 minut – 105,00

* 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 3. TARYFIKATOR OGÓLNY

Rodzaj sprzętu/mebli
Sprzęt
1. drukarka laserowa kolorowa2 lub3
2. urządzenie wielofunkcyjne2 lub3
3. kserokopiarka2 lub3
4. laptop z systemem operacyjnym2 lub3
5. komputer stacjonarny z monitorem z
systemem operacyjnym2 lub3
6. koszt uruchomienia sprzętu informatycznego
(instalacja systemu, sterowników,
konfiguracja)
7. bindownica2 lub3
8. niszczarka2 lub3
9. Mikrowieża
10. tablica interaktywna z oprogramowaniem2 lub3
11. aparat fotograficzny2 lub3
12. kamera2 lub3
13. fipchart2 lub3
Meble
14. szafa na dokumenty drewniana2 lub3
15. szafa na dokumenty metalowa2 lub3
16. biurko2 lub3
17. krzesło obrotowe2 lub3
18. krzesło szkolne2 lub3
Materiały szkoleniowe dla uczestników
19. pendrive 16 GB2 lub3

Jednostka miary

Dopuszczalna
stawka

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

900,00
460,00
4690,00
3100,00
3760,00

usługa

100,00

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

730,00
550,00
460,00
8480,00
1880,00
2570,00
360,00

sztuka
sztuka
sztuka
sztuka
sztuka

560,00
1030,00
410,00
490,00
70,00

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.
3
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.
2

