Załącznik nr 17

Wykaz typowych kosztów zakupu towarów i usług w projektach dotyczących DDOM
Wykaz dotyczy kosztów bezpośrednich i służy ocenie racjonalności i efektywności kosztowej planowanych wydatków dokonywanej na etapie
oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie oraz obowiązuje na etapie realizacji projektu. Zestawienie zawiera maksymalne dopuszczalne
stawki. Spełnienie warunków określonych w niniejszym załączniku jest wymagane, aby wydatki mogły zostać uznane za kwalifikowane w ramach
projektu.
Zestawienie powstało w odniesieniu do wynagrodzeń w oparciu o dane GUS z 2014 roku (w zakresie przeciętnych wynagrodzeń według zawodów
z X 2012 roku) z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu wynagrodzeń oraz zalecenia MIR w zakresie maksymalnych stawek kosztów
wyżywienia/cateringu w trakcie szkoleń oraz zwrotu kosztów dojazdu.
Kategoria kosztu

Standard - warunki kwalifikowania wydatku

Maksymalna

Uwagi i dodatkowe zalecenia

cena rynkowa
pielęgniarka -

Zgodnie ze standardem i wymaganiami dotyczącymi

wynagrodzenie

personelu DDOM

miesięczne

5 345zł/mies*

Wynagrodzenie miesięczne brutto
wraz z kosztami pracodawcy.
*

W

przypadku

ogólnopolskich

wprowadzenie
zmian/podwyżek

wynagrodzenia dla pielęgniarek IOK
dopuszcza ujęcie we wniosku o

dofinasowanie

wynagrodzenia

w

wysokości większej niż wskazana
stawka maksymalna odpowiadający
średniej stawce podwyżki.
lekarz specjalista w

Zgodnie ze standardem i wymaganiami dotyczącymi

dziedzinie rehabilitacji

personelu DDOM

6 737 zł/mies

Wynagrodzenie miesięczne brutto
wraz z kosztami pracodawcy.

medycznej wynagrodzenie
miesięczne
technik fizjoterapeuta -

Zgodnie ze standardem i wymaganiami dotyczącymi

wynagrodzenie

personelu DDOM

4 718 zł/mies

Wynagrodzenie miesięczne brutto
wraz z kosztami pracodawcy.

miesięczne
opiekun medyczny -

Zgodnie ze standardem i wymaganiami dotyczącymi

wynagrodzenie

personelu DDOM

3 528 zł/mies

Wynagrodzenie miesięczne brutto
wraz z kosztami pracodawcy.

miesięczne
lunch/obiad/kolacja

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu;
- obejmuje dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój,

35zł

Zakup i zakres usługi powinien w

osoba/dzień

pierwszej kolejności odnosić się do
zaleceń medycznych i dietetyka.

przy czym istnieje możliwość szerszego zakresu usługi,

Cena

o ile mieści się w określonej cenie rynkowej;

uzależniona od rodzaju oferowanej
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rynkowa

powinna

być

- w przypadku lunch/ obiadu wydatek kwalifikowalny, o

usługi i jest niższa jeśli finansowany

ile wsparcie dla tej samej grupy osób w danym dniu

jest mniejszy zakres usługi.

trwa co najmniej 6 godzin lekcyjnych (tj. 6 x 45 minut);
- w przypadku kolacji wydatek kwalifikowalny, o ile
finansowana jest usługa noclegowa;
przerwa kawowa

- wydatek kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione
specyfiką realizowanego projektu;

15 PLN
osoba/dzień

pierwszej kolejności odnosić się do
zaleceń medycznych i dietetyka.

- wydatek kwalifikowalny, o ile forma wsparcia,

zwrot kosztów dojazdu

Zakup i zakres usługi powinien w

w ramach której ma być świadczona przerwa kawowa

IOK

dla tej samej grupy osób w danym dniu trwa co najmniej

powyższych

4 godziny lekcyjne;

drugiego

- obejmuje kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier,

podwieczorku.

cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu

Cena

paluszki lub kruche ciastka lub owoce, przy czym

uzależniona od rodzaju oferowanej

istnieje możliwość szerszego zakresu usługi, o ile

usługi i jest niższa jeśli finansowany

mieści się w określonej cenie rynkowej;

jest mniejszy zakres usługi.

- wydatek kwalifikowalny w związku z uzasadnionymi Cena

Wnioskodawca

zaleca

zastosowanie

stawek

do

zakupu

śniadania

rynkowa

lub

powinna

w

być

pierwszej

potrzebami grupy docelowej (np. koszty dojazdów dla uzależniona od kolejności powinien wyeliminować
osób niepełnosprawnych, bezrobotnych);
- wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki
transportu publicznego szynowego lub kołowego (a w
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cenników

możliwość podwójnego finansowania

operatorów

tego samego wydatku zgodnie z
zapisami regulaminu w tym zakresie.

przypadku

podróży

międzynarodowych

także komunikacji

transportu lotniczego) zgodnie z cennikiem biletów II publicznej
klasy obowiązującym na danym obszarze, także w
przypadku
prywatnego
taksówką)

korzystania
(w
jako

ze

środków

szczególności
refundacja

transportu

samochodem
wydatku

lub

faktycznie

poniesionego do ww. wysokości;
Sprzęt

do

miejscowej

krioterapii Sprzęt ma umożliwiać realizację zabiegu krioterapii Cena
miejscowej (pary azotu).

rynkowa IOK zaleca posiadanie 10 ofert (w

sprzętu

formie zapytania o cenę, wydruku ze

uwzględniająca

stron www, porównywarek cen lub

zakres

innej) potwierdzających racjonalność

realizowanych

i efektywność kosztową planowanych

zabiegów

we

fizjoterapeutycz

wydatków.

wniosku

o

dofinansowanie

nych
Sprzęt do masażu (stół do Sprzęt
masażu)

ma

umożliwiać

realizację

następujących Cena

rynkowa IOK zaleca posiadanie 10 ofert (w

zabiegów fizjoterapeutycznych:

sprzętu

formie zapytania o cenę, wydruku ze

- masaż suchy - częściowy;

uwzględniająca

stron www, porównywarek cen lub

zakres

innej) potwierdzających racjonalność

realizowanych

i efektywność kosztową planowanych

zabiegów

we

- masaż limfatyczny ręczny – leczniczy.

wniosku

wydatków.

4

o

dofinansowanie

fizjoterapeutycz
nych
Sprzęt
elektrolecznictwa

do Sprzęt

ma

umożliwiać

realizację

następujących Cena

zabiegów fizjoterapeutycznych:

rynkowa IOK zaleca posiadanie 10 ofert (w

sprzętu

formie zapytania o cenę, wydruku ze

uwzględniająca

stron www, porównywarek cen lub

zakres

innej) potwierdzających racjonalność

realizowanych

i efektywność kosztową planowanych

- elektrostymulacja;

zabiegów

we

- tonoliza;

fizjoterapeutycz

wydatków.

- galwanizacja;
- jonoforeza;

wniosku

o

dofinansowanie

nych

- prądy diadynamiczne;
- prądy interferencyjne;
- prądy TENS;
- prądy TRAEBERTA;
- ultradźwięki miejscowe;
- ultrafonoforeza.
Sprzęt
światłolecznictwa

do Sprzęt

ma

umożliwiać

realizację

następujących Cena

zabiegów fizjoterapeutycznych:
-

naświetlanie

promieniowaniem

widzialnym,

podczerwonym lub ultrafioletowym – miejscowe;
- laseroterapia – skaner;

rynkowa IOK zaleca posiadanie 10 ofert (w

sprzętu

formie zapytania o cenę, wydruku ze

uwzgledniająca

stron www, porównywarek cen lub

zakres

innej) potwierdzających racjonalność

realizowanych

i efektywność kosztową planowanych

zabiegów
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- laseroterapia punktowa

Sprzęt do leczenia polem Sprzęt
elektromagnetycznym

ma

umożliwiać

realizację

impulsowe

pole

we

nych

wydatków.

następujących Cena

zabiegów fizjoterapeutycznych:
-

fizjoterapeutycz

elektromagnetyczne

wysokiej

częstotliwości;
- impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.

wniosku

o

dofinansowanie

rynkowa IOK zaleca posiadanie 10 ofert (w

sprzętu

formie zapytania o cenę, wydruku ze

uwzgledniająca

stron www, porównywarek cen lub

zakres

innej) potwierdzających racjonalność

realizowanych

i efektywność kosztową planowanych

zabiegów

we

fizjoterapeutycz

wydatków.

wniosku

o

dofinansowanie

nych
Sprzęt do kinezyterapii Sprzęt

ma

umożliwiać

realizację

następujących Cena

(piłki, laski do ćwiczeń, zabiegów fizjoterapeutycznych:
drabinki, materace, rotor
do

ćwiczeń

kończyn

górnych, rotor do ćwiczeń
kończyn

dolnych,

rehabilitacyjny, UGUL)

stół

-

indywidualna

szczególności:

praca

ze

ćwiczenia

świadczeniobiorcą
bierne,

(w

czynno-bierne,

ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody
reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne,
mobilizacje i manipulacje);

sprzętu

formie zapytania o cenę, wydruku ze

uwzgledniająca

stron www, porównywarek cen lub

zakres

innej) potwierdzających racjonalność

realizowanych

i efektywność kosztową planowanych

zabiegów

we

fizjoterapeutycz

wydatków.

nych

- ćwiczenia wspomagane;
- ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu
z oporem;
- ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem;
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rynkowa IOK zaleca posiadanie 10 ofert (w

wniosku

o

dofinansowanie

- ćwiczenia izometryczne;
- nauka czynności lokomocji,
- inne formy usprawniania (kinezyterapia),
- ćwiczenia grupowe ogólnousprawniające.
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