
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/2416 

z dnia 20 października 2017 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 i poprawiające to rozporządzenie delegowane 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 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)  W celu uproszczenia korzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego („EFS”) oraz zmniejszenia obciążenia 
administracyjnego beneficjentów należy zwiększyć zakres standardowych stawek jednostkowych i kwot 
ryczałtowych na potrzeby refundacji dla państw członkowskich. Standardowe stawki jednostkowe i kwoty 
ryczałtowe określone do celów refundacji wydatków poniesionych przez państwa członkowskie należy ustanowić 
na podstawie danych przedłożonych przez państwa członkowskie lub opublikowanych przez Eurostat i w oparciu 
o wspólnie stosowane metody, 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)  Ze względu na znaczne różnice między państwami członkowskimi w poziomie kosztów w odniesieniu do 
poszczególnych rodzajów operacji definicja i wysokość standardowych stawek jednostkowych i kwot 
ryczałtowych mogą różnić się w zależności od rodzaju operacji i państwa członkowskiego, aby odzwierciedlać 
charakterystyczne cechy każdego państwa członkowskiego. 

(3)  Cypr zgłosił metody określania standardowych stawek jednostkowych w przypadku zwrotu wydatków przez 
Komisję. 

(4)  Niemcy przedłożyły metody definiowania standardowych stawek jednostkowych stosowanych do celów 
refundacji przez Komisję, dotyczących rodzajów operacji nieobjętych przepisami rozporządzenia delegowanego 
Komisji (UE) 2015/2195 (3). 

(5) Francja przedstawiła dane do zmiany standardowych stawek jednostkowych określonych obecnie w rozporzą
dzeniu delegowanym (UE) 2015/2195. 

(6) Szwecja przedstawiła dane do zmiany standardowych stawek jednostkowych określonych obecnie w rozporzą
dzeniu delegowanym (UE) 2015/2195. W związku z tym Komisja zmieniła stawki określone w załączniku I do 
rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2195 dla operacji otrzymujących wsparcie w ramach osi priorytetowej 1 
„Podaż umiejętności” programu operacyjnego („Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och 
sysselsättning 2014 – 2020”) (CCI- 2014SE05M9OP001) w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/2016 (4). 
Jednakże Komisja popełniła błąd, nie zmieniając również stawek określonych dla osi priorytetowych 2 i 3 tego 
samego programu operacyjnego. Kwoty odnoszące się do tych osi priorytetowych powinny również zostać 
zmienione, a kwoty określone dla Szwecji powinny mieć zastosowanie od daty wejścia w życie rozporządzenia 
delegowanego (UE) 2017/2016. 

(7)  W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie delegowane (UE) 2015/2195, 
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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). 

(4) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/2016 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (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 (Dz.U. L 298 z 15.11.2017, s. 1). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2015/2195 wprowadza się następujące sprostowania i zmiany:  

1) załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;  

2) załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia;  

3) załącznik VIII zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku III do niniejszego rozporządzenia;  

4) dodaje się załącznik XV w brzmieniu określonym w załączniku IV do niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Artykuł 1 ust. 1 stosuje się od dnia 5 grudnia 2017 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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ZAŁĄCZNIK I 

„ZAŁĄCZNIK I 

Warunki refundacji wydatków poniesionych przez Szwecję na podstawie standardowych stawek jednostkowych 

1. Definicja standardowych stawek jednostkowych 

Rodzaj operacji (1) Nazwa wskaźnika Kategoria kosztów Jednostka pomiaru 
danego wskaźnika Wysokość stawki 

1. Operacje wspierane w ramach osi prio
rytetowej 1 »Podaż umiejętności« pro
gramu operacyjnego (»Nationellt so
cialfondsprogram för investering för 
tillväxt och sysselsättning 2014– 
2020«) (CCI- 2014SE05M9OP001) 

Przepracowane 
godziny pracy 

Wszystkie kategorie 
kosztów z wyjątkiem 
wynagrodzeń dla 
uczestników 

Liczba 
przepracowanych 
godzin (2) Grupa płacowa (kod SSYK (3)) 

Region: Sztokholm  
(SE 11) (koszt jed
nostkowy za go
dzinę w SEK (4)) 

Wszystkie regiony 
z wyjątkiem Sztok
holmu (SE 12–33)  
(koszt jednostkowy 
za godzinę w SEK) 

1  (912 – 913 -919 -921) 321 328 

2  (414 – 415 – 421 – 422 
-512 – 513 – 514 – 515 – 
522 – 611 -612 -613 – 
614 -826) 

360 356 

3  (331 – 348 – 411 – 412 – 
413 – 419 – 711 – 712 – 
713 – 714 – 721 – 722 – 
723 – 724 – 731 – 732 – 
734 – 741 – 742 – 743 – 
811 – 812 – 813 – 814 – 
815 – 816 – 817 – 821 – 
822 – 823 -824 – 825 – 
827 -828 -829 -831 – 832 
– 833 – 834 – 914 – 915 – 
931 – 932 – 933) 

416 395 

4  (223 – 232 – 233 – 234 – 
235 – 243 – 249 – 313 – 
322 – 323 – 324 – 332 – 
342 – 343 – 344 – 345 – 
346 – 347 – 511 – 011) 

473 438 
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Rodzaj operacji (1) Nazwa wskaźnika Kategoria kosztów Jednostka pomiaru 
danego wskaźnika Wysokość stawki     

Grupa płacowa (kod SSYK (3)) 

Region: Sztokholm  
(SE 11) (koszt jed
nostkowy za go
dzinę w SEK (4)) 

Wszystkie regiony 
z wyjątkiem Sztok
holmu (SE 12–33)  
(koszt jednostkowy 
za godzinę w SEK) 

5  (213 – 221 – 231 – 241 – 
244 – 245 – 246 – 247 – 
248 – 311 – 312 – 315 – 
321 – 341) 

587 512 

6  (211 – 212 – 214 – 222 – 
242 – 314) 

776 724 

7 A  (121) 1 035 1 035 

7 B  (111-123) 1 121 875 

7 C  (131-122) 735 601 

2. Operacje wspierane w ramach osi prio
rytetowej 1 »Podaż umiejętności« pro
gramu operacyjnego (»Nationellt so
cialfondsprogram för investering för 
tillväxt och sysselsättning 2014– 
2020«) (CCI-2014SE05M9OP001) 

Godziny 
uczestnictwa 
w operacji 

Wynagrodzenie 
uczestnika 

Liczba godzin 
uczestnictwa (2) Region: Sztokholm (SE 11) (koszt jednost

kowy za godzinę w SEK) 

Wszystkie regiony z wyjątkiem 
Sztokholmu (SE 12–33) (koszt 

jednostkowy za godzinę 
w SEK) 

229 234 

3. Operacje wspierane w ramach osi prio
rytetowej 2 »Zwiększenie wskaźnika 
przechodzenia do pracy« i osi prioryte
towej 3 »Inicjatywa na rzecz zatrudnie
nia ludzi młodych« programu operacyj
nego (»Nationellt socialfondsprogram 
för investering för tillväxt och syssel
sättning 2014–2020«) (CCI-2014SE05
M9OP001) 

Przepracowane 
godziny pracy 

Wszystkie kategorie 
kosztów z wyjątkiem 
wynagrodzeń dla 
uczestników 

Liczba 
przepracowanych 
godzin (2) Kategoria zawodowa 

Region: Sztokholm  
(SE 11) (koszt jed
nostkowy za go

dzinę w SEK) 

Wszystkie regiony 
z wyjątkiem Sztok
holmu (SE 12–33)  
(koszt jednostkowy 
za godzinę w SEK) 

Kierownik projektu w przy
padku operacji, w których 
łączne wydatki kwalifikowalne 
wykazane w dokumencie 
określającym warunki udziele
nia wsparcia przekraczają 
20 mln SEK 

749 609 

22.12.2017 
L 343/38 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Rodzaj operacji (1) Nazwa wskaźnika Kategoria kosztów Jednostka pomiaru 
danego wskaźnika Wysokość stawki     

Kategoria zawodowa 

Region: Sztokholm  
(SE 11) (koszt jed
nostkowy za go

dzinę w SEK) 

Wszystkie regiony 
z wyjątkiem Sztok
holmu (SE 12–33)  
(koszt jednostkowy 
za godzinę w SEK) 

Kierownik projektu w przy
padku operacji, w których 
łączne wydatki kwalifikowalne 
wykazane w dokumencie 
określającym warunki udziele
nia wsparcia wynoszą maksy
malnie 20 mln SEK/zastępca 
kierownika projektu w przy
padku operacji, w których 
łączne wydatki kwalifikowalne 
wykazane w dokumencie 
określającym warunki udziele
nia wsparcia przekraczają 
20 mln SEK 

669 567 

Osoba pracująca przy realizacji 
projektu 

463 420 

Ekonomista pracujący przy 
realizacji projektu 

598 508 

Administrator 416 378 

4. Operacje wspierane w ramach osi prio
rytetowej 2 »Zwiększenie wskaźnika 
przechodzenia do pracy« i osi prioryte
towej 3 »Inicjatywa na rzecz zatrudnie
nia ludzi młodych« programu operacyj
nego (»Nationellt socialfondsprogram 
för investering för tillväxt och syssel
sättning 2014-2020«) (CCI- 
2014SE05M9OP001) 

Godziny 
uczestnictwa 
w operacji 

Wynagrodzenie dla 
uczestników 

Liczba godzin 
uczestnictwa (2) 

Pomoc finansowa (koszt jednostkowy za godzinę) 

Wiek (SEK) 

18–24 lat 32 

25–29 lat 40 

30–64 lat 46  

Finansowa zachęta do aktywizacji i dodatek na rozwój (koszt jednostkowy za go
dzinę) 

Wiek (SEK) 

15–19 lat 17 

20–24 lat 33 

25–29 lat 51 
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Rodzaj operacji (1) Nazwa wskaźnika Kategoria kosztów Jednostka pomiaru 
danego wskaźnika Wysokość stawki     

Finansowa zachęta do aktywizacji i dodatek na rozwój (koszt jednostkowy za go
dzinę) 

Wiek (SEK) 

30–44 lat 55 

45–69 lat 68  

Świadczenie z zabezpieczenia społecznego i świadczenie chorobowe (koszt jed
nostkowy za godzinę) 

Wiek (SEK) 

19–29 lat (świadczenie z zabezpieczenia 
społecznego) 

51 

30–64 lat (świadczenie chorobowe) 58  

Świadczenie chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne oraz świadczenie z tytułu 
choroby zawodowej (koszt jednostkowy za godzinę) 

Wiek (SEK) 

– 19 lat 48 

20–64 lat 68 
(1)  Podane wysokości standardowych stawek jednostkowych stosuje się wyłącznie do części operacji obejmujących kategorie kosztów określone w niniejszym załączniku. 
(2)  Łączna liczba godzin deklarowanych w danym roku nie może przekraczać standardowej liczby godzin przepracowanych rocznie w Szwecji, tj. 1 862. 
(3)  Stosowany w Szwecji kod zawodu. 
(4)  Waluta obowiązująca w Szwecji.  

2. Dostosowywanie wysokości stawek jednostkowych 

Stawki jednostkowe podane w tabeli stosuje się do godzin przepracowanych lub godzin uczestnictwa w 2015 r. Wyjąwszy podane w pkt 4 tabeli koszty jednostkowe związane z kwotami 
wypłacanymi uczestnikom, które to koszty nie będą dostosowywane, wysokość stawek będzie automatycznie podnoszona o 2 % dnia 1 stycznia każdego roku, począwszy od 2016 r., do 
roku 2023.”  
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ZAŁĄCZNIK II 

„ZAŁĄCZNIK II 

Warunki refundacji wydatków poniesionych przez Francję na podstawie standardowych stawek jednostkowych 

1. Definicja standardowych stawek jednostkowych 

Rodzaje operacji Nazwa wskaźnika Kategoria kosztów Jednostka pomiaru danego wskaźnika Kwoty (w EUR) 

»Garantie Jeunes« wspierana w ramach osi prioryteto
wej 1 »Accompagner les jeunes NEET vers et dans 
l'emploi« programu operacyjnego »PROGRAMME OPÉRA
TIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE 
L'INITIATIVE POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE 
ET OUTRE-MER« (CCI-2014FR05M9OP001) 

Młodzież NEET (1), w przy
padku której operacja »Garan
tie Jeunes« przyniosła pozy
tywne skutki najpóźniej 
12 miesięcy po rozpoczęciu 
coachingu 

— kwoty wypłacane uczestni
kom; 

— koszty aktywizacji pono
szone przez »Missions Lo
cales« 

Liczba młodzieży NEET, w przypadku której 
operacja »Garantie Jeunes« przyniosła jeden 
z poniższych pozytywnych skutków najpó
źniej 12 miesięcy po rozpoczęciu coa
chingu: 

— udział w szkoleniu zawodowym prowa
dzącym do certyfikacji kompetencji, ta
kim jak: 

—  szkolenie w ramach uczenia się 
przez całe życie lub 

—  szkolenie podstawowe lub 

—  założenie działalności gospodarczej lub 

—  znalezienie pracy lub 

— przepracowanie (odpłatnie lub nieod
płatnie) co najmniej 80 dni roboczych 
w środowisku zawodowym 

6 400 

(1)  Młodzież niekształcąca się, niepracująca ani nieszkoląca się, która uczestniczy w operacji wspieranej w ramach »PROGRAMME OPÉRATIONNEL NATIONAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE 
POUR L'EMPLOI DES JEUNES EN METROPOLE ET OUTRE-MER«.  

2. Dostosowywanie wysokości stawek jednostkowych 

Standardowa stawka jednostkowa podana w tabeli opiera się częściowo na standardowej stawce jednostkowej finansowanej w całości przez Francję. Z podanej kwoty 6 400 EUR kwota 
1 600 EUR odpowiada standardowej stawce jednostkowej określonej przez »instruction ministérielle du 11 octobre 2013 relative à l'expérimentation Garantie Jeunes prise pour 
l'application du décret 2013-80 du 1er octobre 2013 ainsi que par l'instruction ministérielle du 20 mars 2014« w celu pokrycia kosztów poniesionych przez »Missions Locales« – 
publiczne służby zatrudnienia młodzieży – przy prowadzeniu coachingu każdej osoby z grupy młodzieży NEET rozpoczynającej udział w operacji »Garantie Jeunes«. 

Standardowa stawka jednostkowa określona w sekcji 1 będzie aktualizowana przez odnośne państwo członkowskie zgodnie z dostosowaniami, na podstawie przepisów krajowych, 
standardowej stawki jednostkowej w wysokości 1 600 EUR, o której mowa w ust. 1 powyżej, pokrywającej koszty ponoszone przez publiczne służby zatrudnienia młodzieży.”  
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ZAŁĄCZNIK III 

„ZAŁĄCZNIK VIII 

Warunki refundacji wydatków poniesionych przez Niemcy 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.  Szkolenie w zakresie integracyjnego rozwoju szkoły: 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli posiadają
cych obowiązki w zakresie zarządzania 
Oś priorytetowa B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 51 z zapla
nowanych 60 godzin (w wydarzeniach 
wymagających obecności i w ramach 
wspierania procesu w szkołach) oraz 

—  otrzymali na tej podstawie certyfikat  

4 702,60 

2.  Szkolenie w zakresie integracyjnego rozwoju szkoły: 
Szkolenie dla grupy nauczycieli 

Oś priorytetowa B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy uczestniczą 
w warsztatach na temat inte
gracyjnego rozwoju szkoły 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy uczestniczyli 
w ośmiogodzinnych warsztatach i otrzymali 
na tej podstawie świadectwa  

33,32 

3.  Szkolenie w zakresie integracyjnego rozwoju szkoły: 
Dodatkowe szkolenie dla nauczycieli pracują
cych w klasach 
Oś priorytetowa B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 153 z za
planowanych 180 godzin oraz 

—  otrzymali na tej podstawie certyfikat  

11 474,14 

4.  Szkolenie w zakresie integracyjnego rozwoju szkoły: 
Dodatkowe szkolenie w zakresie praktycznej 
nauki 
Oś priorytetowa B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 26 z zapla
nowanych 30 godzin oraz 

—  otrzymali na tej podstawie certyfikat  

1 698,24 
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Rodzaje operacji Nazwa wskaźników Kategoria kosztów Jednostka pomiaru danych wskaźników 
Wysokość 

stawki 
(w EUR) 

5.  Szkolenie w zakresie integracyjnego rozwoju szkoły: 
Dalsze szkolenia dla pracowników oświaty 
Oś priorytetowa B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 36 z zapla
nowanych 42 godzin (w wydarzeniach 
wymagających aktywnego uczestnictwa 
i w ramach wspierania procesu w szko
łach) oraz 

—  otrzymali na tej podstawie certyfikat  

246,20 

6.  Szkolenia dla nauczycieli w szkołach zawodowych: 
Szkolenie techniczne i specjalne szkolenie dy
daktyczne 
Oś priorytetowa B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 104 z za
planowanych 120 godzin w wydarze
niach wymagających uczestnictwa oraz 

— uczestniczyli w przynajmniej 51 z zapla
nowanych 60 godzin pracy w małych 
grupach oraz 

— pomyślnie ukończyli wszystkie zaplano
wane zadania z programu samodzielnej 
nauki oraz 

— otrzymali certyfikat na podstawie speł
nienia trzech kryteriów określonych po
wyżej  

14 678,40 

7.  Szkolenia dla nauczycieli w szkołach zawodowych: 
Szkolenie w dziedzinie wspierania młodych 
osób będących potomkami imigrantów w ucze
niu się języka niemieckiego 
Oś priorytetowa B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 80 z zapla
nowanych 96 godzin w wydarzeniach 
wymagających uczestnictwa oraz 

— uczestniczyli przez sześć godzin w indy
widualnych sesjach doradczych oraz 

— pomyślnie ukończyli wszystkie zaplano
wane zadania z programu samodzielnej 
nauki oraz 

— otrzymali certyfikat na podstawie speł
nienia trzech kryteriów określonych po
wyżej  

7 268,34 
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Rodzaje operacji Nazwa wskaźników Kategoria kosztów Jednostka pomiaru danych wskaźników 
Wysokość 

stawki 
(w EUR) 

8.  Szkolenia dla nauczycieli w szkołach zawodowych: 
Szkolenia w dziedzinie indywidualnej pomocy 
młodym ludziom znajdującym się w bardzo 
różnorodnych grupach uczących się 
Oś priorytetowa B 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 104 z za
planowanych 120 godzin w wydarze
niach wymagających uczestnictwa oraz 

— uczestniczyli w przynajmniej 51 z zapla
nowanych 60 godzin pracy w małych 
grupach oraz 

— pomyślnie ukończyli wszystkie zaplano
wane zadania z programu samodzielnej 
nauki oraz 

— otrzymali certyfikat na podstawie speł
nienia trzech kryteriów określonych po
wyżej  

14 105,51 

9.  Szkolenie w zakresie integracyjnego rozwoju szkoły: 
Dalsze szkolenia dla nauczycieli w szkołach re
gionalnych i szkołach nauczania ogólnego doty
czące ogólnej edukacji językowej i międzykultu
rowej 
Oś priorytetowa C 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 153 z za
planowanych 180 godzin szkolenia oraz 

—  otrzymali na tej podstawie certyfikat  

12 393,97 

10.  Szkolenie w zakresie integracyjnego rozwoju 
szkoły: 
Dalsze szkolenia dla kierownictw szkół w szko
łach zawodowych dotyczące wdrażania pojęć 
z zakresu nauczania i uczenia się sprzyjającego 
włączeniu 
Oś priorytetowa C 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem kończą szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 72 z zapla
nowanych 84 godzin w wydarzeniach 
wymagających uczestnictwa oraz 

— uczestniczyli w przynajmniej 51 z zapla
nowanych 60 godzin pracy w małych 
grupach oraz 

— pomyślnie ukończyli wszystkie zaplano
wane zadania z programu samodzielnej 
nauki oraz 

— otrzymali certyfikat na podstawie speł
nienia tych trzech kryteriów  

12 588,14 
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Rodzaje operacji Nazwa wskaźników Kategoria kosztów Jednostka pomiaru danych wskaźników 
Wysokość 

stawki 
(w EUR) 

11.  Szkolenie w zakresie integracyjnego rozwoju 
szkoły: 
Dalsze szkolenia dla nauczycieli w szkołach za
wodowych dotyczące pojęć sprzyjających włą
czeniu w planowaniu zajęć 
Oś priorytetowa C 

OP 2014DE05SFOP009 

(Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Uczestnicy, którzy z powodze
niem ukończyli szkolenie 

Wszystkie koszty kwalifiko
walne (koszty personelu oraz 
inne koszty bezpośrednie i po
średnie) 

Liczba uczestników, którzy: 

— uczestniczyli w przynajmniej 104 z za
planowanych 120 godzin w wydarze
niach wymagających uczestnictwa oraz 

— uczestniczyli w przynajmniej 51 z zapla
nowanych 60 godzin pracy w małych 
grupach oraz 

— pomyślnie ukończyli wszystkie zaplano
wane zadania z programu samodzielnej 
nauki 

—  oraz otrzymali certyfikat na podstawie 
spełnienia tych trzech kryteriów  

13 704,25  

2. Dostosowywanie wysokości stawek jednostkowych 

Nie dotyczy.”  
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ZAŁĄCZNIK IV 

„ZAŁĄCZNIK XV 

Warunki refundacji wydatków poniesionych przez Cypr na podstawie standardowych stawek jednostkowych 

1. Definicja standardowych stawek jednostkowych 

Rodzaje operacji Nazwa wskaźnika Kategoria kosztów Jednostka pomiaru danych wskaź
ników 

Wysokość stawki 
(w EUR) 

»Działania dotyczące szkół i włączenia społecz
nego« w ramach osi priorytetowej 3 programu 
operacyjnego »Zatrudnienie, zasoby ludzkie 
i spójność społeczna« (CCI 2014CY05
M9OP001)  

1) Stawka za jeden okres 45 
minut dla nauczycieli za
trudnianych na podstawie 
umowy 

2) Dzienna stawka dla nauczy
cieli zatrudnionych na czas 
nieokreślony i nauczycieli 
zatrudnionych na czas 
określony 

Wszystkie koszty, w tym bez
pośrednie koszty personelu  

1) Liczba przepracowanych 
godzin  

2) Liczba przepracowanych 
dni  

1) 21 za okres 45 minut  

2) 300 dziennie 

»Utworzenie i funkcjonowanie centralnej admini
stracji służb ds. świadczeń społecznych« w ra
mach osi priorytetowej 3 programu operacyj
nego »Zatrudnienie, zasoby ludzkie i spójność 
społeczna« (CCI 2014CY05M9OP001) 

Stawka miesięczna dla pracow
ników sektora instytucji rządo
wych i samorządowych zatrud
nionych na czas nieokreślony 
i na czas określony 

Wszystkie koszty, w tym bez
pośrednie koszty personelu. 

Liczba przepracowanych mie
sięcy zróżnicowanych w zależ
ności od skali wynagrodzeń 

Skale wynagro
dzeń  

Α1  1 794 

A2  1 857 

A3  2 007 

A4  2 154 

A5  2 606 

A6  3 037 

A7  3 404 

A8  3 733 

A9  4 365 

A10  4 912 

A11  5 823 

A12  6 475 

A13  7 120  
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2. Dostosowywanie wysokości stawek jednostkowych 

Nie dotyczy.”  
22.12.2017 
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