Załącznik nr 10 do Regulaminu
Zestawienie standardu i maksymalnych cen wybranych wydatków
Lp.
1

Usługa
Doradztwo prawne, finansowo-księgowe
i organizacyjne

Maksymalna cena rynkowa
- 276 PLN / godzinę doradztwa finansowego
- 312 PLN / godzinę doradztwa
organizacyjnego

Dodatkowe zalecenia/Definicje
- cena obejmuje stawkę godzinową
wynagrodzenia brutto brutto w przypadku
umowy o pracę, zaś w przypadku innych
umów stawka godzinowa powinna
uwzględniać koszty dojazdu do MSP.

- 294 PLN / godzinę doradztwa prawnego
Maksymalna liczba godzin usługi nie może
przekraczać dla:

2

Opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju
przedsiębiorstwa

Mikro przedsiębiorca:
10 000,00 PLN/strategia
Mały przedsiębiorca:
20 000,00 PLN/Strategia
Średni przedsiębiorca:
30 000,00 PLN/Strategia

3

Opracowanie
zewnętrzne

strategii

wejścia

na

rynki

Maksymalnie: 10 000,00 PLN
dla jednego rynku

Mikro przedsiębiorcy: 15
Małego przedsiębiorcy: 25
Średniego przedsiębiorcy: 40
Strategia powinna obejmować minimum:
 określenie wizji i misji organizacji;
 analizę i ocenę elementów otoczenia;
 analizę i ocenę potencjału organizacji;
 ustalenie celu ogólnego lub głównego
kierunku działania;
 sformułowanie strategii (opracowanie
jej wariantów i wybór
najkorzystniejszego z nich)
Strategia powinna obejmować minimum:
 cele strategiczne przedsiębiorstwa
 zasoby i przewagi konkurencyjne
przedsiębiorstwa
 stopień umiędzynarodowienia






4.

Szkolenia specjalistyczne

Nie dotyczy

specyfika asortymentu
przedsiębiorstwa
wielkość, dynamika i potencjał rynku
docelowego
charakterystyka branży
warunki polityczne i prawnoadministracyjne
bariery w obrocie międzynarodowym

szkolenie specjalistyczne - należy przez to
rozumieć szkolenie teoretyczne lub praktyczne,
prowadzące do zdobycia przez pracownika
kwalifikacji zasadniczo i bezpośrednio
przydatnych na obecnym lub przyszłym
stanowisku pracy u danego beneficjenta
pomocy oraz bezpośrednio powiązanych ze
specyfiką
prowadzonej
przez
niego
działalności, których nie będzie mógł on
wykorzystać lub też będzie mógł wykorzystać w
ograniczonym stopniu u innych pracodawców
lub na innych polach działalności zawodowej.

UWAGA: Wydatkami kwalifikowalnymi w projekcie są wydatki spełniające warunki określone w Regulaminie, umowie o dofinansowanie oraz wytycznych
Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
W uzasadnionych przypadkach Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Zestawienie standardu i maksymalnych cen wybranych wydatków.

