Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu – Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów
i usług
obowiązujący dla konkursu zintegrowanego RPPD.03.03.01_08.02.02-IZ.00-20-002/17
ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych z EFS, dla Poddziałania 3.3.1
Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki

Białystok, wrzesień 2017 roku

Zgodnie z rozdziałem 6.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020 IZ RPOWP opracowała wymagania dotyczące
standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych towarów i usług.
Przedstawiony Wykaz określa koszty najczęściej występujące w projektach, co oznacza,
iż przedmiotowy dokument nie stanowi katalogu zamkniętego. Oznacza to, że dopuszcza się
ujmowanie w budżetach projektów kosztów w nim niewskazanych. Wszelkie koszty, które
nie zostały ujęte w katalogu powinny być zgodne z cenami rynkowymi oraz spełniać zasady
kwalifikowalności. Stawki ujęte w katalogu są stawkami maksymalnymi, co jednak nie
oznacza automatycznego akceptowania przez oceniających stawek założonych na ich
maksymalnym poziomie. Określenie stawek maksymalnych nie zwalnia członków KOP
z weryfikacji zasadności i racjonalności wszystkich stawek/kosztów, również tych
mieszczących się poniżej maksymalnego poziomu ustalonego przez Instytucję Organizującą
Konkurs. Przyjęcie stawki maksymalnej nie oznacza, że będzie ona akceptowana w każdym
projekcie, ponieważ podczas oceny będą brane pod uwagę takie czynniki jak np. stopień
złożoności projektu, wielkość grupy docelowej, wielkość zespołu projektowego.
Fakt zaakceptowania danej stawki we wniosku o dofinansowanie nie może być podstawą do
zakwestionowania przez beneficjenta decyzji IOK w zakresie nie kwalifikowalności danego
wydatku na etapie zatwierdzania wniosku o płatność i/lub kontroli (w przypadku gdy
wystąpią podstawy do uznania wydatków za niekwalifikowalne). Każdorazowe przekroczenie
danej kwoty przez Beneficjenta wymaga uzasadnienia. Ponadto Beneficjenta obowiązują
zasady określone w Regulaminie konkursu na podstawie szczegółowych wytycznych do
danego obszaru tematycznego, np. w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 20142020.
W przypadku stawek wynagrodzenia personelu merytorycznego IZ RPOWP 2014-2020
przyjęła założenie, iż koszt kwalifikowalny dotyczy łącznej kwoty wynagrodzenia,
tj. kwoty netto wraz z obciążeniami po stronie pracownika i pracodawcy (tzw. "brutto
brutto"). W przypadku sekcji Staże i praktyki zawodowe podane kwoty są kwotami
brutto.
Ocena wydatków ujętych w budżetach projektów dokonywana będzie z perspektywy ich
efektywności i racjonalności kosztowej, w szczególności weryfikowane będą:
 zasadność realizacji poszczególnych zadań przewidzianych w projekcie;
 proporcjonalność/stosunek
wartości
poszczególnych
zadań
przewidzianych
w projekcie do wartości całego budżetu oraz w relacji do zakładanych rezultatów i efektów
(np. poprzez przeliczenie pozycji budżetu na uczestnika, itp.);
 czy koszt jednostkowy usługi realizowanej w ramach danego projektu nie odbiega od cen
towarów lub usług oferowanych w podobnych projektach lub oferowanych przez
beneficjanta poza projektem (np. poprzez sprawdzenie na stronach internetowych oferty
komercyjnej beneficjenta);
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 czy wydatki ujmowane w budżecie projektu spełniają relację nakład-rezultat, tym samym
czy będą ponoszone w wysokości odpowiedniej do specyfiki i złożoności zadań
przewidzianych
w
projekcie,
porównywane
będą
rezultaty
projektów
z nakładami finansowymi przewidzianymi w budżetach projektów;
Ponadto Beneficjenci sporządzając budżet projektu powinni:
 Pamiętać o celach EFS i RPOWP 2014-2020 (dofinansowanie konkretnych projektów /
zadań zgodnych z celami EFS i RPOWP 2014-2020, a nie działalności beneficjentów).
 Zapoznać się z koncepcją konkursu / regulaminem konkursu / obowiązującymi
procedurami i narzędziami (Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego,
Funduszu, Spójności na lata 2014-2020, SZOOP RPOWP 2014-2020, Instrukcja
wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów, itp.).
 Zweryfikować zasadność i racjonalność na różnych poziomach:
• całego projektu;
• zadań;
• poszczególnych wydatków.
 Pamiętać o konieczności nakierowania wsparcia na uczestników projektów
(ograniczenie innych wydatków). Należy jednocześnie pamiętać, że nie wszystkie wydatki
nakierowane na uczestników są zasadne, tj. finansowanie działań dodatkowych,
zawyżających standard, np. gadżetów dla uczestników, dojazdów na szkolenie dla
wszystkich uczestników bez analizy szczególnych potrzeb grupy docelowej).
 Dokładnie sprawdzać i oceniać swój potencjał (analiza racjonalności wydatków,
w szczególności cross-financingu oraz środków trwałych w porównaniu z opisanym
potencjałem, analiza udziału zadań zleconych w porównaniu z opisanym potencjałem).
 Poświęcić więcej czasu i uwagi na planowanie budżetu projektu (priorytetowe
podejście do planowania projektów; im więcej czasu zostanie poświęcone na właściwe
zaplanowanie projektów, tym mniej czasu będzie potrzebne do ich nadzorowania /
monitorowania / korygowania ewentualnych błędów czy nieścisłości).
 Zwrócić uwagę na kwoty ryczałtowe (konieczność dokładnej oceny racjonalności
i zasadności wydatków w każdym projekcie, szczególne znaczenie ww. oceny
w projektach rozliczanych kwotami ryczałtowymi, gdzie weryfikacja wysokości wydatków
(i ich zgodności ze stawkami rynkowymi) ma miejsce tylko i wyłącznie na etapie oceny
wniosku o dofinansowanie projektu, natomiast na etapie rozliczania i kontroli
weryfikowana jest realizacja zadań i wykonanie wskaźników, a nie wysokość
poniesionych wydatków.
 Zadać sobie pytanie… Czy wydatkowałbyś własne środki w sposób przedstawiony
w projekcie, gdybyś nimi dysponował i chciał je przeznaczyć na cele określone
w koncepcji konkursu / projektu?
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Towar/Usługa

Szczegółowy opis wydatku

Dopuszczalna
stawka

ZADANIA MERYTORYCZNE
1) Wydatki na wynagrodzenie personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich
wysokość odpowiada stawkom faktycznie stosowanym u beneficjenta poza projektami
współfinansowanymi z funduszy europejskich na analogicznych stanowiskach lub na
stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych
składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii.
2) W przypadku obowiązku zatrudnienia nauczyciela zgodnie z Ustawą z dnia 26
stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19), zapisy Karty
Nauczyciela należy traktować jako nadrzędne do stawek wskazanych w niniejszym
dokumencie, z uwzględnieniem zapisów punktu pierwszego.
Psycholog

Logopeda

Doradca zawodowy

Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. 71 zł/h.
Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej
jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe
określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania
konkretnego rodzaju zajęć.
Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić. 67 zł/h.
Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej
jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe
określają/dopuszczają inny wymiar czasu trwania
konkretnego rodzaju zajęć.
Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego 65 zł/h.
w danym obszarze merytorycznym.
Czas trwania poszczególnych zajęć może się różnić.
Zasadniczo stawka dotyczy godziny rozumianej
jako 60 minut, chyba że przepisy szczegółowe
określają/ dopuszczają inny wymiar czasu trwania
konkretnego rodzaju zajęć.
Należy mieć na uwadze, iż działania w zakresie
poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego
nie mogą być incydentalne, ograniczone wyłącznie
do okresu realizacji projektu, natomiast powinny
wprowadzać nową jakość do pracy szkół i
placówek
oświatowych.
Przykładowymi
działaniami może być tworzenie Ośrodków Karier/
Szkolnych Ośrodków Karier (o ile formy takie nie
funkcjonują) lub innych analogicznych form.
W zakresie realizacji doradztwa zawodowego
w
szkołach
ogólnych
na
poziomie
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Wykładowca/trener

ponadgimnazjalnym
Instytucja
Zarządzająca
rekomenduje
wykorzystywanie
przez
Projektodawców
produktu
wypracowanego
w ramach projektu pt. "Innowacje edukacyjne –
program testowania i wdrażania nowych metod
modernizacji oferty kształcenia zawodowego w woj.
podlaskim" tj.:
„Modelu modernizacji oferty edukacyjnej szkoły
zawodowej z zastosowaniem doradztwa i orientacji
zawodowej.”
Rekomendowany produkt został pozytywnie
zwalidowany przez Regionalną Sieć Tematyczną
województwa podlaskiego 8 października 2012 r.
Stawka rozumiana jako godzina zegarowa. 65 zł/h.
Wymagane min. 2 lata doświadczenia zawodowego
w danej dziedzinie/zawodzie lub 300 godz.
przeprowadzonych szkoleń.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie
warunków wynagradzania egzaminatorów za udział
w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz
nauczycieli
akademickich
za
udział
w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu
maturalnego (Załącznik nr 1 do Rozporządzenia).
Inny specjalista np. Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
(prowadzący zajęcia w danym obszarze merytorycznym. Czas trwania
dydaktycznoposzczególnych zajęć może się różnić. Zajęcia
wyrównawcze,
dodatkowe w szkole np. zajęcia dydaktycznospecjalistyczne
wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia
zajęcia
trwają 45 minut, chyba, że przepisy szczegółowe
indywidualne)
określają inny wymiar czasu trwania konkretnego
rodzaju zajęć.
Egzaminator

W pozostałych przypadkach stawka
godziny rozumianej jako 60 minut.

Zgodnie z
rozporządzenie
m MEN

63 zł/h.

dotyczy

Długopis

Długopis z grawerem.

2,50 zł/szt.

Segregator

Segregator o szerokości 5 cm.

4,60 zł/szt.

Notatnik

Format A4 - klejony po 50 kartek, Gramatura 90 g. 4,80 zł/szt.
Nadruk jednostronny pełen kolor, okładka
kolorowa.
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Wynajem sali
szkolnej

WYNAJEM SAL W SZKOLE
W przypadku, gdy podmiot realizujący projekt
wnosi sale jako wkład własny niepieniężny, wartość
wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub
wynajmu (stawkę może określać np. cennik danej
instytucji),

WYNAJEM SALI KOMPUTEROWEJ/SZKOLENIOWEJ/KONFERENCYJNEJ
- sala komputerowa - obejmuje: zapewnienie odpowiednich warunków 57 zł/h.
(minimum
15 socjalnych oraz bhp, w tym uwzględniających
osób)****
niwelowanie barier architektonicznych w związku
z udziałem w projekcie osób niepełnosprawnych.
Sala zajęciowa musi zapewnić minimum 15 miejsc
(stanowisk) szkoleniowych, być wyposażona
w projektor multimedialny, flipchart lub tablicę
suchościeralną oraz posiadać dostęp do Internetu.
- sala szkoleniowa
Koszt obejmuje: zapewnienie odpowiednich 75 zł/h.
(15-30 osób)****
warunków socjalnych oraz bhp, w tym
uwzględniających
niwelowanie
barier
architektonicznych w związku z udziałem
w projekcie osób niepełnosprawnych. Sala
zajęciowa musi zapewnić minimum 15 miejsc
(stanowisk) szkoleniowych, być wyposażona w
projektor multimedialny, flipchart lub tablicę
suchościeralną oraz posiadać dostęp do Internetu.
Koszt obejmuje zapewnienie odpowiednich 750 zł/dzień
- sala szkoleniowa
warunków socjalnych oraz bhp, w tym
(60-90 osób)****
uwzględniających
niwelowanie
barier
architektonicznych w związku z udziałem
w projekcie osób niepełnosprawnych. Sala
zajęciowa musi zapewnić minimum 60 miejsc
(stanowisk) szkoleniowych, być wyposażona w
projektor multimedialny, flipchart lub tablicę
suchościeralną oraz posiadać dostęp do Internetu.
**** W przypadku, gdy podmiot realizujący projekt wnosi sale jako wkład własny
niepieniężny, wartość wkładu wycenia się jako koszt amortyzacji lub wynajmu (stawkę może
określać np. cennik danej instytucji),

Stypendium ucznia
za odbytą praktykę

STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
Wysokość stypendium ucznia wyliczona na 1 992,50 zł/150
podstawie aktualnych danych GUS (wg stanu na godz./os.
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zawodową/staż
zawodowy u
pracodawcy

Koszty związane z
odbywaniem staży i
praktyk
zawodowych

Opiekun staży i
praktyk

dzień ogłoszenia konkursu), dotyczących średniego
wynagrodzenia (brutto) za pracę w województwie
podlaskim wyliczona zgodnie ze sposobem
wskazanym w "Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata
2014-2020".
Okres realizacji praktyki zawodowej lub stażu
zawodowego wynosi minimum 150 godzin i nie
więcej niż 970 godzin w odniesieniu do udziału
jednego ucznia lub słuchacza w ww. formach
wsparcia. Stypendium jest wypłacane za każde
kolejne przepracowane 150 godzin. W przypadku
realizacji
praktyki
zawodowej
lub
stażu
zawodowego w wymiarze 970 godzin wysokość
stypendium wliczana jest proporcjonalnie.
Wydatki związane z odbywaniem praktyki 5 000 zł/osoba
zawodowej lub stażu zawodowego (np. koszty
dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej,
wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji
materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta
lub stażysty itp.). Kwota może zostać zwiększona
jedynie w sytuacji konieczności ponoszenia
dodatkowych kosztów związanych z udziałem
uczniów w praktyce zawodowej lub stażu
zawodowym, wynikających ze zwiększonego
wymiaru czasu trwania ww. form wsparcia.
Na jednego opiekuna praktyki lub stażu nie może przypadać
jednocześnie więcej niż 6 praktykantów lub stażystów. Opiekun
praktykanta lub stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu
przyjmującego ucznia na praktykę zawodową lub staż zawodowy.
Koszty wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty
u pracodawcy powinny uwzględniać jedną z poniższych opcji:
Refundacja pracodawcy wynagrodzenia opiekuna do 5 000 zł
praktykanta
lub
stażysty
w
zakresie brutto
odpowiadającym częściowemu lub całkowitemu
zwolnieniu go od świadczenia pracy na rzecz
realizacji zadań związanych z opieką nad grupą
praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. h,
przez okres 150 godzin praktyki zawodowej lub
stażu zawodowego, w wysokości obliczonej jak za
urlop wypoczynkowy. Wysokość wynagrodzenia
nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin
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Wynagrodzenia
opiekuna
stażysty/praktykanta
ze strony szkoły

Kursy
przygotowawcze na
studia

praktyki zawodowej lub stażu zawodowego
zrealizowanych przez uczniów.
Refundacja pracodawcy dodatku do wynagrodzenia
opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy
nie został zwolniony od świadczenia pracy, w
wysokości
nieprzekraczającej
10%
jego
zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi
składnikami wynagrodzenia wynikającego ze
zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą
praktykantów lub stażystów, o której mowa w pkt.
4, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub
stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia
nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin
praktyki zawodowej lub stażu zawodowego
zrealizowanych przez uczniów).
Refundacja pracodawcy wynagrodzenia opiekuna
praktykanta lub stażysty, który będzie pełnił
funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu i dla
którego praca z uczniami będzie stanowić
podstawowe zajęcie – do wysokości wynagrodzenia
określonego w § 9 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia
2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.
OPIEKUN
Za każdą godzinę prowadzenia zajęć nauczycielowi
przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej,
jak za godziny ponadwymiarowe w sposób
określony w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela z dn.
26.01.1982 r. (tj. Dz. U. z 2014.poz. 191).
Wynagrodzenie nauczycieli powinno wynikać
z kwoty bazowej ustalonej corocznie w ustawie
budżetowej.
Zastosowanie
ma
również
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu
wolnym od pracy (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 416
z poźn. zm.).
KURSY
Usługa zawiera wydatki związane z pełną
organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, m.in.
wynagrodzenie
wykładowcy;
wynajęcie

do 500 zł brutto

Zgodnie z
rozporządzeniem MEN

W przypadku
zatrudnienia
nauczyciela
przez podmiot
nie będący
szkołą lub
organem
prowadzącym 63 zł brutto
brutto/godzina.
Należy zwrócić
szczególną
uwagę na
możliwość
wystąpienia
podwójnego
finansowania.

4 300 zł/osoba
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/eksploatacja sal (w tym sali dostosowanej do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami); materiały
szkoleniowe; podręczniki, sprzęt techniczny np.
laptop, dojazdy wykonawcy do miejsca świadczenia
usługi, noclegi, wyżywienie wykonawcy w miejscu
realizacji usługi. Nie należy wykazywać odrębnie
tych kosztów w budżecie. Liczba godzin kursu, nie
mniej niż 250.
Kursy i szkolenia
Usługa zawiera wydatki związane z pełną
przygotowujące do
organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, m.in.
kwalifikacyjnych
wynagrodzenie
wykładowcy;
wynajęcie
egzaminów
/eksploatacja sal (w tym sali dostosowanej do
czeladniczych
potrzeb osób z niepełnosprawnościami); materiały
szkoleniowe; podręczniki, sprzęt techniczny np.
laptop, dojazdy wykonawcy do miejsca świadczenia
usługi, noclegi, wyżywienie wykonawcy w miejscu
realizacji usługi. Nie należy wykazywać odrębnie
tych kosztów w budżecie. Liczba godzin kursu, nie
mniej niż 250.
Kursy i szkolenia
Usługa zawiera wydatki związane z pełną
przygotowujące do
organizacją i przeprowadzeniem szkolenia, m.in.
kwalifikacyjnych
wynagrodzenie
wykładowcy;
wynajęcie
egzaminów
/eksploatacja sal (w tym sali dostosowanej do
mistrzowskich
potrzeb osób z niepełnosprawnościami); materiały
szkoleniowe; podręczniki, sprzęt techniczny np.
laptop, dojazdy wykonawcy do miejsca świadczenia
usługi, noclegi, wyżywienie wykonawcy w miejscu
realizacji usługi. Nie należy wykazywać odrębnie
tych kosztów w budżecie. Liczba godzin kursu, nie
mniej niż 250.
Studia
Min. 3 semestry (zgodnie z Rozporządzeniem
podyplomowe z
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17
zakresu doradztwa
stycznia 2012 r w sprawie standardów kształcenia
edukacyjno przygotowującego do wykonywania zawodu
zawodowego
nauczyciela, Dz. U. 2012 poz. 131).
Zajęcia o charakterze teoretycznym nie mogą
stanowić więcej niż 30% ogółu zajęć.
WYŻYWIENIE UCZESTNIKÓW PROJEKTUPrzerwa kawowa i
Przerwa kawowa - wydatek kwalifikowalny, o ile
catering dla
jest to uzasadnione specyfiką realizowanego
uczestników projektu projektu. Kwalifikowalność wydatku jest możliwa
tylko w przypadku gdy forma wsparcia, w ramach
której przewidziano przerwę kawową dla tej samej

6 900 zł/osoba

9 200 zł/osoba

2 600 zł/osoba/
semestr

42 zł/osoba/
dzień (w tym 15
zł przerwa
kawowa, 27 zł
catering)
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grupy osób w danym dniu, trwa dłużej niż 4
godziny. Wydatek obejmuje: kawę, herbatę, wodę,
mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie
przekąski typu paluszki, ciastka, owoce, przy czym
istnieje możliwość szerszego zakresu usługi,
o ile mieści się to w określonej cenie rynkowej.
Catering dla uczestników projektu - wydatek
kwalifikowalny, o ile jest to uzasadnione specyfiką
realizowanego
projektu.
Kwalifikowalność
wydatku jest możliwa tylko w przypadku gdy
forma wsparcia, w ramach której przewidziano
przerwę kawową dla tej samej grupy osób w
danym dniu, trwa dłużej niż 6 godziny. Wydatek
obejmuje: dwa dania (zupę i drugie danie) oraz
napój, przy czym istnieje możliwość szerszego
zakresu usługi, o ile mieści się to w określonej
cenie rynkowej.
PODSTAWOWE BADANIA LEKARSKIE/MEDYCYNY PRACY
Podstawowe badania
66 zł/osoba
lekarskie/medycyny
pracy
UBEZPIECZENIE
Ubezpieczenie NNW Suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 10 000 zł 59 zł/osoba/rok
osoba/rok.
ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKÓW PROJEKTU
wydatek kwalifikowalny do wysokości opłat za środki
Zwrot kosztów
transportu publicznego szynowego lub kołowego
dojazdu
zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na
danym obszarze.

Transport grupowy
wynajęcie busa od
20 osób do 45 osób

Wynajęcie busa wraz z kierowcą na cały dzień, bus 5,10 zł/km
do pełnej dyspozycji

Transport grupowy
wynajęcie autokaru
powyżej 45 osób

Wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na cały dzień, 7 zł/km
bus do pełnej dyspozycji

Ponadto Beneficjenta obowiązują również zasady określone w Regulaminie konkursu oraz
szczegółowe wytyczne do danego obszaru tematycznego np.: "Wytyczne w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji
na lata 2014-2020".

10

