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ANEXO III

«ANEXO V

PT

Condições para o reembolso de despesas de Malta com base em tabelas normalizadas de custos unitários e montantes fixos

1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários

Categoria de custos

Unidade de medida para o indicador

Montantes
(em EUR)

1. Auxílios ao emprego (A2E Sche
me) no âmbito do eixo prioritário
1 do Programa Operacional do
FSE II — «Investir em capital hu
mano para criar mais oportuni
dades e promover o bem-estar
da
sociedade»
(2014MT05SFOP001)

Auxílios ao emprego pagos por
semana a trabalhadores desfa
vorecidos, seriamente desfavo
recidos ou com deficiência (1)

Todos os custos relacionados
com o subsídio de emprego

Número de semanas de emprego
por trabalhador

2. Auxílios à formação (Investing in
Skills scheme) a empresas do setor
privado no âmbito do eixo prio
ritário 3 do Programa Operacio
nal do FSE II — «Investir em capi
tal humano para criar mais
oportunidades e promover o
bem-estar
da
sociedade»
(2014MT05SFOP001)

Participação numa hora de for
mação externa certificada ou
não certificada

Custos diretos da formação ex
terna ministrada

Número de horas completadas por
participante

25

3. Auxílios à formação (Investing in
Skills scheme) a empresas do setor
privado no âmbito do eixo prio
ritário 3 do Programa Operacio
nal do FSE II — “Investir em capi
tal humano para criar mais
oportunidades e promover o
bem-estar
da
sociedade”
(2014MT05SFOP001)

Oferta de uma hora de forma
ção interna certificada ou não
certificada

Custos salariais do formador
interno

Número de horas de formação mi
nistradas por formador

4,90

1. Trabalhador desfavorecido — 85 por
semana, por um máximo de 52 sema
nas
2. Trabalhador seriamente desfavorecido
— 85 por semana, por um máximo de
104 semanas
3. Trabalhador com deficiência — 125
por semana, por um máximo de 156
semanas
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Nome do indicador
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Tipo de operações

Nome do indicador

Categoria de custos

Unidade de medida para o indicador

4. Auxílios à formação (Investing in
Skills scheme) a empresas do setor
privado no âmbito do eixo prio
ritário 3 do Programa Operacio
nal do FSE II — “Investir em capi
tal humano para criar mais
oportunidades e promover o
bem-estar
da
sociedade”
(2014MT05SFOP001)

Participação numa hora de for
mação interna ou externa cer
tificada ou não certificada

Remunerações dos participan
tes

Número de horas completadas por
participante

5. Formação e experiência de traba
lho no âmbito da Garantia para a
Juventude (GJ), eixo prioritário 1,
prioridade de investimento 8ii, do
programa
operacional
2014MT05SFOP001

(1) Definição de perfis de jo
vens com menos de 25
anos (classificados como
NEET) na GJ.
(2) Jovens com menos de 25
anos (classificados como
NEET) que concluem uma
formação no âmbito da GJ.
(3) Uma hora de apoio profis
sional para jovens com me
nos de 25 anos.
(4) Subsídios para participan
tes com menos de 25 anos
(classificados como NEET)
que completem o regime
da GJ.

Todos os custos elegíveis da
operação

(1) Número de jovens com menos
de 25 anos sobre os quais foi
elaborado um relatório de per
fil e relativamente aos quais foi
validada a disponibilidade dos
dados sobre os participantes
exigidos em conformidade
com o anexo I do Regulamento
(UE) n.o 1304/2013.
(2) Número de jovens com menos
de 25 anos que prosseguem pa
ra a fase seguinte da GJ (ou seja,
exposição ao mundo do traba
lho ou formação contínua).
(3) Número de horas de apoio pro
fissional prestado a jovens com
menos de 25 anos por partici
pante.
(4) de jovens com menos de 25
anos que concluíram a fase de
exposição ao mundo do traba
lho ou o programa de formação
contínua e receberam um certi
ficado de conclusão.

(1)
(2)
(3)
(4)

6. Formação em TI no âmbito da
Garantia para a Juventude (GJ),
eixo prioritário 1, prioridade de
investimento 8ii, do programa
operacional
2014MT05SFOP001

Jovens com menos de 25 anos
que recebem formação através
de cursos de verão de informá
tica de nível 2 do Quadro de
Qualificações de Malta
(MQF) (2).

Todos os custos elegíveis da
operação

(1) Número de jovens inscritos
num curso de verão de infor
mática de nível 2 do MQF.
(2) Número de jovens que recebe
ram um certificado de frequên
cia ou conclusão de um curso
de verão de informática de nível
2 do MQF.

(1) 416
(2) 318

4,90
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Montantes
(em EUR)

Tipo de operações
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2 601,50
2 128,50
50
1 398
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Categoria de custos

Montantes
(em EUR)

Nome do indicador

Unidade de medida para o indicador

7. Formação em TI (Carta Europeia
de Condução em Informática) de
nível 3 do MQF, eixo prioritário 1,
prioridade de investimento 8ii, do
programa
operacional
2014MT05SFOP001

Jovens com menos de 25 anos
que recebem formação de nível
3 do MQF com vista à obtenção
da Carta Europeia de Condução
em Informática (CECI) (3)

Todos os custos elegíveis da
operação

(1) Número de jovens inscritos
num curso CECI de nível 3 do
MQF.
(2) Número de jovens que recebe
ram um certificado de frequên
cia ou conclusão de um curso
CECI de nível 3 do MQF.

(1) 226,50
(2) 528,50

8. Cursos de prevenção do abando
no de estudos com vista ao ingres
so na Universidade Maltesa de Ar
tes, Ciência e Tecnologia
(MCAST) no âmbito da Garantia
para a Juventude, eixo prioritário
1, prioridade de investimento 8ii),
do
programa
operacional
2014MT05SFOP001

Jovens com menos de 25 anos
que frequentam as classes de
prevenção MCAST

Todos os custos elegíveis da
operação

(1) Número de jovens inscritos nu
ma classe de prevenção
MCAST.
(2) Número de jovens que voltam a
realizar o exame MCAST.
(3) Número de jovens que obtive
ram aproveitamento no curso
MCAST após terem repetido o
exame em setembro do respeti
vo ano, ou que obtiveram a
qualificação completa no final
do programa de estudos.

(1) 62,10
(2) 113,85
(3) 31,05

9. Cursos de prevenção do abando
no de estudos com vista à obten
ção de um certificado de ensino
secundário (SEC) no âmbito da
Garantia para a Juventude, eixo
prioritário 1, prioridade de inves
timento 8ii), do programa opera
cional 2014MT05SFOP001

Jovens com menos de 25 anos
que frequentam a classe de
prevenção SEC

Todos os custos elegíveis da
operação

(1) Número de jovens inscritos pa
ra repetir o exame SEC.
(2) Número de jovens que repetem
o exame SEC.
(3) Número de jovens que melho
raram os resultados no exame
SEC em comparação com os
obtidos anteriormente.

(1) 38,10
(2) 69,85
(3) 19,05

10. Oferta de bolsas de estudo no
ensino superior para diferentes
grupos-alvo ao nível 7 do Qua
dro Europeu de Qualificações
(QEQ 7) no âmbito dos eixos
prioritários 3 (prioridades de in
vestimento 10ii e 10iii) e 4 (prio
ridade de investimento 11i) do
PO 2014MT05SFOP001.

Participantes que frequentam
um programa de estudos de ní
vel 7 do QEQ e que obtêm uma
qualificação ou certificação
uma vez concluído o programa.

Propinas.

Número de créditos ECTS (4) obti
dos × 0.95 em caso de apresentação
de um certificado provisório.
Número de créditos ECTS atingido
× 0.05 relativamente aos quais é
concedido um certificado de acredi
tação ou um certificado final.

PT

Tipo de operações

Jornal Oficial da União Europeia

58

Para programas de es
tudo noutros países e
para programas de es
tudo conjuntos

100

19.12.2019

Para programas de es
tudo em Malta

PT

2. Ajustamento de montantes

19.12.2019

(1) Tal como definidos no Regulamento (UE) n.o 651/2014 da Comissão, de 17 de junho de 2014, que declara certas categorias de auxílio compatíveis com o mercado interno, em aplicação dos artigos 107.o e
108.° do Tratado (JO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
(2) https://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx
(3) http://ecdl.org
(4) Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos — https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en

O montante do custo unitário 1 pode ser ajustado substituindo o salário mínimo inicial e/ou os prémios obrigatórios e/ou os subsídios de participação semanais e/ou as contribuições
para a segurança social no método de cálculo que tem em conta o montante semanal do salário mínimo nacional mais baixo num determinado ano, os prémios obrigatórios, os
subsídios de participação semanais e as contribuições para a segurança social, e dividindo este resultado por 2.
O montante do custo unitário 2 pode ser ajustado aplicando a taxa de inflação anual às respetivas taxas. A partir de 2017, relativamente a um determinado ano N, este ajustamento
pode ser feito mediante a aplicação da taxa de inflação para o ano N-1, tal como publicada pelo Instituto Nacional de Estatística de Malta, no seguinte endereço: https://nso.gov.mt/en/
/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/Pages/Index-of-Inflation.aspx

Os ajustamentos basear-se-ão em dados atualizados, do seguinte modo:
— O salário mínimo nacional está especificado na Legislação Subsidiária 452.71 (National Minimum Wage Standing Order).
— Os prémios obrigatórios, os subsídios de participação semanais e as contribuições sociais emanam do capítulo 452 da Lei maltesa do Emprego e das Relações Industriais.
Os montantes dos custos unitários 5-9 podem ser ajustados em conformidade com o custo da inflação a nível nacional no ano em que a ocorre a intervenção específica. As taxas de
inflação anuais são publicadas pelo Serviço Nacional de Estatística e podem ser consultadas no seguinte endereço: https://nso.gov.mt/en/nso/Selected_Indicators/Retail_Price_Index/
/Pages/Index-of-Inflation.aspx
O montante do custo unitário 10 será ajustado em função da inflação, consoante o país em que o curso está a ser realizado. Para os cursos ministrados por um organismo não sediado
em Malta e para programas de estudos conjuntos, será utilizada uma média das taxas de inflação aplicáveis na altura.

Jornal Oficial da União Europeia

Os montantes dos custos unitários 3-4 podem ser ajustados substituindo o salário mínimo nacional inicial para as pessoas com idade mínima de 18 anos e/ou os prémios obrigatórios
e/ou os subsídios de participação semanais e/ou as contribuições para a segurança social no método de cálculo que tem em conta a taxa horária do salário mínimo nacional para as
pessoas com idade mínima de 18 anos num determinado ano, os prémios obrigatórios, as remunerações semanais e as contribuições para a segurança social.

https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00118&plugin=1
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Nome do indicador

Categoria de custos

Todas as operações do Programa
Operacional 2014MT05SFOP001

Novo total das despesas incluído
num pedido de pagamento (ou seja,
o montante total das despesas ele
gíveis incluído num pedido de pa
gamento que não tenha ainda sido
tido em conta para o cálculo de uma
prestação de 100 000 EUR) para
cobrir os custos indiretos da ope
ração.

Custos indiretos

Montantes
(em EUR)

Unidade de medida para o indicador

Prestações de 100 000 EUR de no
vas despesas totais por grupo (1) de
operações incluídas num pedido de
pagamento apresentado à Comis
são Europeia.

Ver ponto 4.
PT

Tipo de operações
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3. Definição de montantes fixos

(1) As operações são agrupadas por tipo de beneficiário e por dimensão do projeto. As operações com um orçamento total — conforme acordado com a assinatura da convenção de subvenção original — inferior
a 750 000 EUR são pequenas operações, as operações de 750 000 EUR a 3 000 000 EUR são operações de dimensão média e operações de valor igual ou superior a 3 000 000 EUR são operações de grande
dimensão.

Tipo de entidade

Dimensão do projeto

Entidade pública

Organizações não
governamentais

Ministério/Departamento

Serviço Público de Emprego

Grande dimensão

8 000 EUR

8 000 EUR

/

25 000 EUR

Dimensão média

25 000 EUR

25 000 EUR

/

25 000 EUR

Pequena dimensão

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

25 000 EUR

Jornal Oficial da União Europeia

4. Montantes

5. Ajustamento de montantes
Não aplicável.»
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