Załącznik 8 – Standardy dotyczące kosztów w projekcie

Na beneficjencie spoczywa odpowiedzialność za jakość prowadzonych w projekcie
działań. W odniesieniu do sposobu realizacji poszczególnych form wsparcia
beneficjent, przy współpracy z ewentualnym partnerem, zapewnia co najmniej, że:
–
–

–

rodzaje i forma wsparcia dobierane są adekwatnie do potrzeb uczestników i wynikają
z bilansu kompetencji uczestnika przeprowadzonego na początku udziału w
projekcie,
miejsca realizacji poszczególnych form wsparcia są dobrej jakości, zapewniającej
maksymalnie efektywną realizacje wsparcia dla uczestników projektu, a pracodawcy
uczestniczący w realizacji projektu są wiarygodni merytorycznie i finansowo oraz
cieszący się dobrą opinią w środowisku, w którym planowana jest realizacja wsparcia,
w przypadku realizacji zajęć praktycznych w siedzibie pracodawcy, uczestnik ma
zapewnione miejsce do wykonywania zadań wynikających z założeń projektu,
spełniające standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomiczne, o takim samym
standardzie jak miejsce pracy pracownika danej organizacji.

W konkursie 1/PRK/POWER/3.1/2015 IOK wprowadza następujące wymagania
dotyczące poniższych rodzajów wydatków związanych z realizacją projektów:
Koszt kursu/szkolenia/warsztatów – standard szkolenia, w tym wymagania dotyczące
trenera, czasu trwania, poziomu, zakresu merytorycznego beneficjent określa we wniosku o
dofinansowanie projektu. Koszt i standard szkolenia muszą być porównywalne do
powszechnie obowiązujących szkoleń o analogicznej tematyce i zakresie dostępnych na
rynku komercyjnym. Na etapie realizacji i rozliczania projektu IOK dopuszcza możliwość
uznania za niekwalifikowalne kosztów organizacji szkoleń o zmienionych warunkach i
standardzie niższym niż założone w umowie o dofinansowanie.
Dojazd - koszty dojazdu uczestnika są kwalifikowalne jedynie w przypadku uczestniczenia
we wsparciu oferowanym poza miejscem zamieszkania. Koszty podróży uczestnika
rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych kosztów. Zalecana jest podróż
publicznymi/zbiorowymi środkami transportu, chyba że z powodu systemu środków
transportu na danym terenie są uzasadnione powody dla innej formy podróży. Zalecany jest
także, jeśli to możliwe, zakup biletów podróży z możliwością zwrotu lub wymiany (np. w
zakresie zmiany terminu podróży lub nazwiska osoby podróżującej) na wypadek
nieoczekiwanych sytuacji. W przypadku dojazdu pociągiem kwalifikowalny jest koszt zgodnie
z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym obszarze.
Catering – koszty cateringu mogą zostać uznane za kwalifikowalne jedynie w sytuacjach
uzasadnionych przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie. IOK nie dopuszcza
możliwości kwalifikowania wydatku w sytuacji, gdy forma wsparcia, w ramach której ma być
świadczona usługa dla tej samej grupy osób w danym dniu, trwa krócej niż 4 godziny
lekcyjne. W przypadku oferowanych w projekcie form wsparcia dla jednej grupy trwających
powyżej 4 godzin lekcyjnych/dzień, IOK dopuszcza możliwość sfinansowania przerw
kawowych, w których maksymalny koszt poczęstunku wynosi 25 zł/osobę/dzień. W zakresie
1

działań dla tej samej grupy osób, trwających powyżej 6 godzin lekcyjnych/dzień,
dopuszczalne jest sfinansowanie wyżywienia obejmującego posiłek obiadowy. Wówczas
maksymalny koszt wynosi 60 zł/osobę/dzień.
Nocleg - koszty noclegu są kwalifikowalne jedynie w przypadku uczestniczenia we wsparciu
trwającym co najmniej dwa dni, oferowanym poza miejscem zamieszkania i kształcenia
uczestnika. W przypadku szkoleń/spotkań jednodniowych istnieje możliwość poniesienia w
projekcie ww. kosztu w sytuacji znacznego oddalenia od miejsca zamieszkania osoby w nim
uczestniczącej. Koszty zakwaterowania uczestnika rozliczane są na podstawie rzeczywiście
poniesionych wydatków. Kwalifikowalny jest koszt noclegu w hotelu o standardzie nie
większym niż 3 gwiazdki lub cenie nie przekraczającej cen zwyczajowych dla takiego
standardu.
Wynajem sal – w przypadku wykorzystania własnych pomieszczeń na potrzeby realizacji
projektu koszty mogą być rozliczane wewnętrzną notą obciążeniową (wartość wycenia jako
koszt eksploatacji/utrzymania danego metrażu), o ile zostanie to ujęte we wniosku
o dofinansowanie.

2

