Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu
Zestawienie standardów i cen rynkowych w zakresie najczęściej finansowanych wydatków w ramach PO WER
Lp.

1.

Towar/Usługa

Koszt rekrutacji jednego pracownika
przedsiębiorstwa

Standard – warunki kwalifikowania wydatku na
Maksymalna cena
etapie oceny projektów
rynkowa (brutto)
Przy założeniu, że rekrutacja rozumiana jest jako
aktywne działania merytoryczne niezbędne do
pozyskania uczestników projektu, merytoryczną
ocenę składanych przez nich dokumentów, w
tym statusu dotyczącego wielkości
przedsiębiorstwa (weryfikowane m.in. na
podstawie wpisu do KRS/CEIDG), przynależności
do sektora (odpowiedni kod PKD), formularzy
388 PLN za zrekrutowanie
pomocy publicznej lub de minimis, zaświadczeń
jednego pracownika
o otrzymanej pomocy de minimis lub
przedsiębiorstwa
oświadczeń o braku otrzymania pomocy de
minimis w okresie ostatnich 3 lat (weryfikowane
w oparciu o SHRIMP).
Grupę docelową projektu stanowią
przedsiębiorcy lub ich pracownicy z danego
sektora.

Dodatkowe
zalecenia

-

Lp.

Towar/Usługa

2.

Koszt jednej wizyty monitoringowej

3.

Koszt weryfikacji karty usługi
rozwojowej

Standard – warunki kwalifikowania wydatku na
Maksymalna cena
etapie oceny projektów
rynkowa (brutto)
Do zadań osoby ds. monitoringu będzie należało
zweryfikowanie wykonania usługi rozwojowej
przez podmiot realizujący ją na rzecz
przedsiębiorstwa.
Celem monitoringu jest sprawdzenie czy usługa:
 jest rzeczywiście realizowana (m.in.
weryfikacja obecności uczestników, trenera, a) 778 PLN za
przeprowadzenie
materiałów),
wizyty
 jest realizowana zgodnie z kartą usługi w
monitoringowej
BUR lub zgodnie z programem i
w miejscu realizacji
harmonogramem (gdy usługa jest
usługi – usługa
realizowana poza BUR).
stacjonarna
Efektem monitorowania jest sprawozdanie z
wizyty monitoringowej zawierające co najmniej b) 341 PLN za
przeprowadzenie
następujące informacje:
wizyty
 ID wsparcia z BUR (jeśli dotyczy),
monitoringowej
 nazwa Wykonawcy usługi, imię i nazwisko
podczas usługi
uczestnika oraz nazwa przedsiębiorstwa,
realizowanej zdalnie
 termin i miejsce wizyty,
 uwagi/uchybienia dotyczące realizacji usługi
w stosunku do zapisów karty usługi w BUR
lub programu i harmonogramu (gdy usługa
jest realizowana poza BUR).
Koszt weryfikacji karty usługi rozwojowej, z
92 PLN za weryfikację
której planuje skorzystać przedsiębiorca lub jego karty usługi

Dodatkowe
zalecenia

-

Lp.

Towar/Usługa

Standard – warunki kwalifikowania wydatku na
etapie oceny projektów
pracownik w ramach konkursu „Kompetencje
dla sektorów”, pod kątem zgodności z
rekomendacjami Sektorowych Rad ds.
Kompetencji.

Maksymalna cena
rynkowa (brutto)

Dodatkowe
zalecenia

