Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 737/186/V/2017 z dnia 11
kwietnia 2017 r.
Stawki jednostkowe dla rozszerzenia katalogu szkoleń językowych,
obowiązujących w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji
zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Śląskiego
na lata 2014-2020 (języki: słowacki, czeski, włoski)
1) Stawki jednostkowe mają zastosowanie do szkoleń językowych realizowanych
na terenie województwa śląskiego w ramach projektów współfinansowanych
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzących do uzyskania
kwalifikacji, zgodnych z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia
Językowego. Stawki dotyczą szkoleń z języka słowackiego, czeskiego
i włoskiego.
2) Stawka jednostkowa dotyczy:
- 60 godzin lekcyjnych szkolenia (45 minut), przy czym jednorazowe zajęcia
nie mogą trwać więcej niż 4 godziny lekcyjne dziennie, a po 2 godzinach
szkoleniowych wymagana jest co najmniej 15 minutowa przerwa,
- 1 osoby przy liczebności grupy nie przekraczającej 12 osób,
- usługi szkoleniowej w pełnym zakresie kosztów tj. obejmującej
w szczególności koszt organizacji szkolenia, koszt zakwalifikowania
uczestnika projektu do odpowiedniej grupy, koszt wykładowcy w zakresie
przygotowania się do zajęć, ich prowadzenia i weryfikacji prac domowych
opracowywanych przez uczestników projektu, wyposażonej sali, materiałów
szkoleniowych, wody dla uczestników szkolenia, cyklicznych egzaminów
wewnętrznych i testów. Stawka nie obejmuje wydatków na zakup środków
trwałych oraz nie obejmuje cross-financingu.
3) Zestawienie stawek jednostkowych dla języka słowackiego, czeskiego
i włoskiego dla RPO WSL 2014-2020:
Język słowacki
610,00 zł

Język czeski
605,00 zł

Język włoski
590,00 zł

4) Beneficjent powinien udokumentować wykonanie liczby usług objętych stawką
jednostkową, które wykazuje we wniosku o płatność.
5) Minimalny wymagany poziom
wynosi 80%.

obecności

uczestników na

szkoleniach

6) Dokumenty potwierdzające wykonanie usługi są określone w umowie
o dofinansowanie projektu. Dokumentem potwierdzającym wykonanie usługi
szkolenia językowego może być np. zaświadczenie o ukończeniu kursu lub
dokument potwierdzający zdobycie przez uczestnika projektu określonego
poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu
Kształcenia Językowego) wydany przez beneficjenta w procesie walidacji.
7) Indeksacja powyższych stawek przebiega na zasadach opisanych
w Wytycznych Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

