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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/812 

z dnia 18 marca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego 
w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych 
stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa 

członkowskie 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (1), 
w szczególności jego art. 14 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Standardowe stawki jednostkowe i kwoty ryczałtowe określone do celów refundacji wydatków poniesionych 
przez państwa członkowskie należy ustanowić na podstawie metod zgłoszonych przez państwa członkowskie i 
ocenionych przez Komisję, w tym na podstawie metod określonych w art. 67 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (2) i w art. 14 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1304/2013. 

(2)  Uwzględniając znaczne różnice między państwami członkowskimi w poziomie kosztów w odniesieniu do danego 
rodzaju operacji, definicja i wysokość standardowych stawek jednostkowych i kwot ryczałtowych powinny różnić 
się w zależności od rodzaju operacji i państwa członkowskiego, aby odzwierciedlać charakterystyczne cechy 
każdego państwa członkowskiego. 

(3)  Republika Czeska i Belgia zgłosiły metody definiowania standardowych stawek jednostkowych stosowanych do 
celów refundacji przez Komisję wydatków, które to metody Komisja uznała za odpowiednie do celów refundacji 
wydatków poniesionych przez te państwa członkowskie. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 (3), 
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(1) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 470. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320). 

(3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2195 z dnia 9 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w odniesieniu do definicji standardowych stawek jednost
kowych i kwot ryczałtowych stosowanych w celu refundacji przez Komisję wydatków poniesionych przez państwa członkowskie 
(Dz.U. L 313 z 28.11.2015, s. 22). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Tekst znajdujący się w załączniku do niniejszego rozporządzenia dodaje się jako załączniki III i IV do rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2015/2195. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 marca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK 

„ZAŁĄCZNIK III 

Warunki refundacji wydatków poniesionych przez Republikę Czeską na podstawie standardowych stawek jednostkowych 

1. Definicja standardowych stawek jednostkowych 

Rodzaje operacji Nazwa wskaźnika Kategoria kosztów (1) Jednostka pomiaru danego wskaźnika Wysokość stawki 
(w walucie krajowej CZK) 

1.  Utworzenie nowej placówki opieki nad 
dziećmi w ramach osi priorytetowej 1 
»Wspieranie zatrudnienia i zdolności 
dostosowawczych pracowników« (Prio
ritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a 
adaptability pracovní síly) programu 
operacyjnego »Zatrudnienie« 

(CCI 2014CZ05M9OP001) 

Nowo powstałe miejsce 
w nowej placówce 
opieki nad dziećmi 

—  zakup wyposażenia dla placówki 
opieki nad dziećmi, 

—  zakup wyposażenia koniecznego dla 
wychowania i edukacji dzieci (gry i za
bawki oraz pomoce dydaktyczne), 

—  zarządzanie fazą projektu mającą na 
celu utworzenie placówki. 

Liczba nowo powstałych miejsc w nowej 
placówce opieki nad dziećmi (2). 

20 053 z VAT lub 
16 992 bez VAT 

2. Adaptacja istniejącej placówki na po
trzeby świetlicy dla dzieci w ramach osi 
priorytetowej 1 »Wspieranie zatrudnie
nia i zdolności dostosowawczych pra
cowników« (Prioritní osa 1 Podpora za
městnanosti a adaptability pracovní síly) 
programu operacyjnego »Zatrudnienie« 

(CCI 2014CZ05M9OP001) 

Zaadaptowane miejsce 
w świetlicy dla dzieci (3) 

—  zakup wyposażenia dla zaadaptowanej 
placówki, 

—  zakup pomocy naukowych, 

—  zarządzanie fazą projektu mającą na 
celu adaptację placówki. 

Liczba zaadaptowanych miejsc w świetlicy 
dla dzieci (4). 

9 518 z VAT lub 8 279 
bez VAT 

3.  Prowadzenie placówki opieki nad 
dziećmi w ramach osi priorytetowej 1 
»Wspieranie zatrudnienia i zdolności 
dostosowawczych pracowników« (Prio
ritní osa 1 Podpora zaměstnanosti a 
adaptability pracovní síly) programu 
operacyjnego »Zatrudnienie« 

(CCI 2014CZ05M9OP001) 

Obłożenie (na jedno 
miejsce) w placówce 
opieki nad dziećmi 

— wynagrodzenie pracowników dydak
tycznych i innych pracowników, 

—  działalność placówki opieki nad 
dziećmi, 

—  zarządzanie placówką opieki nad 
dziećmi. 

Wskaźnik obłożenia (5). 628 (6) 
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Rodzaje operacji Nazwa wskaźnika Kategoria kosztów (1) Jednostka pomiaru danego wskaźnika Wysokość stawki 
(w walucie krajowej CZK) 

4.  Podnoszenie kwalifikacji opiekunów 
w ramach osi priorytetowej 1 »Wspiera
nie zatrudnienia i zdolności dostosowa
wczych pracowników« (Prioritní osa 1 
Podpora zaměstnanosti a adaptability 
pracovní síly) programu operacyjnego 
»Zatrudnienie« 

(CCI 2014CZ05M9OP001) 

Zdobycie kwalifika
cji jako opiekun w pla
cówce opieki nad 
dziećmi 

—  szkolenie i egzaminy potwierdzające 
otrzymanie kwalifikacji zawodowych. 

Liczba osób, które otrzymały świadectwo 
kwalifikacji zawodowych jako opiekun 
w placówce opieki nad dziećmi. 

14 178 

5.  Najem pomieszczeń na placówkę opieki 
nad dziećmi w ramach osi prioryteto
wej 1 »Wspieranie zatrudnienia i zdol
ności dostosowawczych pracowników« 
(Prioritní osa 1 Podpora zaměstnanosti 
a adaptability pracovní síly) programu 
operacyjnego »Zatrudnienie« 

(CCI 2014CZ05M9OP001) 

Obłożenie (na jedno 
miejsce) w placówce 
opieki nad dziećmi 

— koszty wynajmu pomieszczeń na pla
cówkę opieki nad dziećmi. 

Wskaźnik obłożenia (5). 56 (6) 

(1) W każdym wymienionym poniżej przypadku wspomniane kategorie kosztów obejmują wszystkie koszty związane z tą operacją, z wyjątkiem rodzajów operacji 1 i 2, które mogą również obejmować inne ka
tegorie kosztów. 

(2)  Oznacza nowe miejsce, które ujęte jest w liczbie miejsc nowej placówki opieki nad dziećmi zgodnie z krajowymi przepisami i dla którego istnieje dowód na wyposażenie (dla każdego nowego miejsca). 
(3)  Świetlica dla dzieci oznacza, że miejsce zostało zarejestrowane jako świetlica dla dzieci zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi świadczenia usług opieki nad dziećmi w świetlicy dla dzieci. 
(4)  Oznacza miejsce w istniejącej placówce, która została nowo zarejestrowana jako świetlica dla dzieci zgodnie z krajowymi przepisami i ujęta jest w oficjalnej liczbie miejsc tej świetlicy oraz dla której istnieje 

dowód na wyposażenie (dla każdego nowego miejsca). 
(5)  Wskaźnik obłożenia definiowany jest jako liczba dzieci uczęszczających do placówki opieki nad dziećmi przez pół dnia dziennie przez sześć miesięcy podzielona przez maksymalne obłożenie placówki przez 

pół dnia dziennie przez sześć miesięcy, pomnożona przez 100. 
(6)  Kwota ta zostanie wypłacona za każdy 1 pp. obłożenia na jedno miejsce do maks. 75 pp. przez sześć miesięcy. Jeśli wskaźnik obłożenia wyniesie mniej niż 20 %, zwrot nie zostanie wypłacony.  

2. Dostosowywanie wysokości stawek jednostkowych 

Nie dotyczy.   
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ZAŁĄCZNIK IV 

Warunki refundacji wydatków poniesionych przez Belgię na podstawie standardowych stawek jednostkowych 

1. Definicja standardowych stawek jednostkowych 

Rodzaje operacji Nazwa wskaźników Kategoria kosztów Jednostka pomiaru danych wskaźników Wysokość stawki 
(w EUR) 

1. Indywidualne szkolenie zawodowe (indivi
duele beroepsopleiding – IBO) wspierane 
w ramach osi priorytetowej 1 (priorytet 
inwestycyjny 8.1) lub osi priorytetowej 3 
(priorytet inwestycyjny 9.1) programu 
operacyjnego EFS 

(2014BE05SFOP002) 

Uczestnicy, którzy ukoń
czyli indywidualne 
szkolenie zawodowe 
(IBO) 

Wszystkie kategorie 
kosztów kwalifikowal
nych procesu IBO 

Liczba uczestników przynajmniej jednego indywidualnego szko
lenia zawodowego (zarejestrowanego przy pomocy niepowta
rzalnego numeru umowy w aplikacji internetowej IBO), którzy 
spełniają łącznie następujące warunki: 

—  osoby te wzięły udział w sesji orientacyjnej na temat IBO 
(zarejestrowanej przy pomocy niepowtarzalnego numeru se
ryjnego w dokumentacji klienta MLP), 

—  indywidualne szkolenie zawodowe tych osób dobiegło końca 
(zgodnie z rejestracją w aplikacji internetowej IBO) w roku 
kalendarzowym, 

—  osoby te pracowały (jako pracownicy najemni lub na własny 
rachunek) w danym momencie w okresie trzech miesięcy, 
począwszy od chwili ukończenia (ostatniego) indywidual
nego szkolenia zawodowego. 

1 439,55 (1) 

2.  Szkolenie zawodowe VDAB wspierane 
w ramach osi priorytetowej 1 (priorytet 
inwestycyjny 8.1) lub osi priorytetowej 3 
(priorytet inwestycyjny 9.1) programu 
operacyjnego EFS 

(2014BE05SFOP002) 

Uczestnicy, którzy ukoń
czyli szkolenie zawo
dowe 

Wszystkie kategorie 
kosztów kwalifikowal
nych procesu szkolenia 
zawodowego VDAB 

Liczba uczestników przynajmniej jednego szkolenia zawodo
wego (zarejestrowanego przy pomocy niepowtarzalnego numeru 
seryjnego w dokumentacji klienta MLP), którzy spełniają łącznie 
następujące warunki: 

— szkolenie zawodowe tych osób dobiegło końca (i zostało za
rejestrowane w dokumentacji klienta MLP) w roku kalenda
rzowym, 

— osoby te pracują zgodnie z deklaracją Dimona i dokumenta
cją INASTI/RSVZ (Federalnego instytutu ubezpieczeń spo
łecznych osób samozatrudnionych) (jako pracownicy naj
emni lub na własny rachunek) w danym momencie w okresie 
trzech miesięcy począwszy od chwili ukończenia (ostatniego) 
szkolenia zawodowego (2). 

8 465,80 (1) 

(1)  W stosownych przypadkach kwota ta zostanie zmniejszona o wsparcie z innego europejskiego funduszu strukturalnego i inwestycyjnego i innych instrumentów unijnych. 
(2)  Szkolenia w sekcjach »ścieżka rozwoju szczególna dla niektórych grup docelowych« i »wsparcie językowe« nie są brane pod uwagę.  

2. Dostosowywanie wysokości stawek jednostkowych 
Nie dotyczy.”  
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