KATALOG MAKSYMALNYCH STAWEK
w ramach projektu grantowego: „ Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Vistula-Terra
Culmensis-Rozwój przez Tradycję"

DLA KONKURSU NR 3/2022/G
OGŁOSZONEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA-TERRA CULMENSIS-ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju,
Działanie:11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” (dalej: LGD) określiło „Katalog maksymalnych stawek” (dalej:
Katalog) obowiązujący dla wyżej wskazanego naboru wniosków.
PRZEKROCZENIE STAWEK OZNACZA ODZRZUCENIE WNIOSKU.
Wprowadzenie niniejszego mechanizmu ma zagwarantować jednolite podejście LGD do przeprowadzenia oceny budżetów przyjętych przez wnioskodawców
oraz służyć temu, aby zatwierdzone przez LGD wydatki były efektywne oraz poniesione w racjonalnej wysokości, tzn. niezawyżone w stosunku do stawek
rynkowych, a także ponoszone zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.
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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 LGD stawek założonych na ich maksymalnym poziomie.
W przypadku planowania wydatków spoza katalogu stawek maksymalnych, Grantobiorca zobowiązany jest do oszacowania kosztu zgodnie z cenami rynkowymi
na podstawie rozeznania cenowego na rynku lokalnym i/lub regionalnym na podstawie zapytań oraz zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków.
Kwoty ujęte w katalogu uwzględniają wartość brutto wydatku (z wyjątkiem wynagrodzeń, które są szacowane z uwzględnieniem kosztów pracodawcy).
Co do zasady „godzina” odnosi się do godziny zegarowej = 60 minut
Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza również, że będzie ona akceptowana przez LGD 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.
Nie ma możliwości zaplanowania w projekcie stawek wyższych, niż przewidziane w „Katalogu stawek maksymalnych” dla danych rodzajów kosztów.
LGD zobowiązane jest do dokonywania oceny wydatków ujętych w budżetach projektów. Będzie ono weryfikować:
1. kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
2. prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w szczególności:
a. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu:
➢ czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i rezultatów projektu,
➢ czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny),
➢ czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji,
➢ czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
➢ czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze.
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Wszystkie wskazane powyżej kwestie oceniane są łącznie. LGD informuje, że w przypadku zidentyfikowania przez oceniającego wydatków
niekwalifikowanych lub wydatków w wysokości zawyżonej w stosunku do stawek rynkowych, dane kryterium może zostać uznane za niespełnione.
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.

L.P.

NAZWA KOSZTU

JEDNOSTK
A MIARY

MAKSYMALNY
DOPUSZCZAL
NY KOSZT
BRUTTO

UWAGI/PODSTAWA KOSZTU

(W ZŁOTYCH)

Trener- specjalista ze stażem
zawodowym potwierdzonym
odpowiednim dokumentem:
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Psycholog (dorośli) / Pedagog
(dzieci)
Psychoterapeuta
Terapeuta prowadzący
treningi profilaktyczne,
terapeutyczne

Godzina
(60 minut)

120,00 zł

Wydatek kwalifikowalny, o ile planowany do zatrudnienia trener posiada wykształcenie
wyższe / zawodowe i/lub kwalifikacje umożliwiające prowadzenie danego wsparcia –
weryfikacja na podstawie CV oraz dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub
kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia, świadectwa lub
innego dokumentu.
Dokładne wymagania wobec tych trenerów wskazane będą we wniosku.
Należy pamiętać by na etapie angażowania tych osób spełniali oni postawione im
warunki.
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Rehabilitant/Fizjoterapeuta
Dietetyk
Hipoterapia
Socjoterapia
Trenerzy / Organizatorzy zajęć
sportowych
Koszt obejmuje zakup niezbędnych materiałów (1 zestaw) na pierwsze spotkanie o
charakterze wsparcia psychologicznego, które służyć ma uczestnikom do końca trwania
projektu.
Zestaw 10,00 zł obejmuje:
- 7,00 zł - długopis, notes/zeszyt, teczkę, kolorowy zakreślacz,
- 3,00 zł - obejmuje wydruk materiałów dydaktycznych.

2.

Materiały piśmiennicze pierwsze
na spotkanie o charakterze
wsparcia psychologicznego specjalistyczne, badające poziom
aktywizacji, motywacji,
zachęcające

Zestaw na 1
uczestnika

3,00 zł lub
7,00 zł lub
max.
10,00 zł

Wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką realizowanego projektu;
Wydatek kwalifikowalny, o ile przewidziane są w ramach realizowanego projektu
szkolenia/warsztaty/doradztwo;
Cena rynkowa powinna być uzależniona od rodzaju oferowanej usługi i jest niższa, jeśli
finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. notes i długopis);
UWAGA:
należy w dokumentacji przechowywać 1 komplet materiałów dydaktycznych.
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2.

3.

Terapia rodzinna

Godzina
(60 minut)

Trenerzy zajęć animacyjnoaktywizujących –
70,00 zł brutto70,00 zł brutto70,00 zł bru
Godzina
WARSZTATY 100,00
RĘKODZIELNICZE,
zł
(60 minut)
ARTYSTYCZNE,
bruttobruttobrutto
KULINARNE,
FLORYSTYCZNE.

140,00 zł

100,00 zł

Wydatek kwalifikowalny, o ile terapeuta posiada wykształcenie/kwalifikacje lub
doświadczenie umożliwiające prowadzenie danego wsparcia – weryfikacja na
podstawie CV oraz dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub kompetencje
zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia, świadectwa lub innego dokumentu.
Uwaga:
Przez zajęcia animacyjno-aktywizujące rozumie się zajęcia
typu: artystyczne,
rękodzielniczych, kulinarne, florystyczne.
Trener taki zobowiązany jest posiadać kwalifikacje/doświadczenie adekwatne do
tematyki - zajęć weryfikacja na podstawie CV oraz dokumentu potwierdzającego
kwalifikacje lub kompetencje zawodowe np. certyfikatu, dyplomu, zaświadczenia,
świadectwa lub innego dokumentu.
Celem
jest
organizacja
zajęć
przez
trenerów
z
odpowiednimi
kwalifikacjami/doświadczeniem, tak by zajęcia przyniosły zamierzony efekt i pozwoliły
osiągnąć cel projektu.
UWAGA:
Wydatek kwalifikowalny jeśli wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa
co najmniej 4 godziny.

Bufet kawowy/ przerwa kawowa
6.

Zakres dla 20,00 zł - zakup: kawa/herbata + dodatki, ciasto.
Zestaw

20,00 zł
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).
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UWAGA:
Wydatek kwalifikowalny jeśli wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa
co najmniej 6 godzin.

7.

Wyżywienie/obiad

Zestaw/osob
a

30,00 zł

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, jeśli
finansowany jest mniejszy zakres usługi (np. obiad składający się tylko z drugiego
dania).
Wydatek kwalifikowalny o ile poza wykorzystaniem zestawu zostanie on
wykorzystywany podczas innych zadań merytorycznych oferowanych w projekcie.

8.

Atrakcje, animacje na potrzeby
wydarzenia otwartego - zakupy
elementów trwałych

Zestaw

max. 15 %
dofinansowania

Zestaw obejmuje zakup elementów trwałych niezbędnych do animacji i aktywizacji,
typu: maszyna do waty cukrowej, do pop-cornu, stół do piłkarzyków, gofrownice,
termosy do kawy, termosy do zupy, grill, dmuchaniec, chusty animacyjne, głośniki
bezprzewodowe, projektor, ekran, inne adekwatne do tematyki wydarzenia otwartego
ale takie które mogą być wykorzystane do innych zadań merytorycznych w projekcie.

----------------------------------****-------------------------------
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