ANEXO XIV

Condições para o reembolso de despesas a todos os Estados-Membros especificados com base em tabelas normalizadas de custos unitários
1.Definição de tabelas normalizadas de custos unitários
Montantes
(em EUR)
3. Quaisquer operações relativas à 1. Taxa horária para a prestação Todos os custos elegíveis da 1. Número de horas de serviços de Ver pontos 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 infra.
oferta de serviços de aconselhamento de serviços de aconselhamento
operação, com exceção dos aconselhamento prestados (9)
Para os Estados-Membros enumerados no ponto 3.3:
na área do emprego(8) a pessoas
subsídios pagos aos participantes
— os montantes mencionados no ponto 3.2 são
inativas, desempregados ou candidatos 2. Taxa mensal para a prestação
2. Número de meses de serviços de multiplicados pelo índice do programa operacional
a emprego registados, exceto tipos de de serviços de aconselhamento
aconselhamento prestados
regional relevante mencionado no ponto 3.3;
operações relativamente às quais
— nos casos em que os programas operacionais
tenham sido estabelecidas outras 3. Taxa anual para a prestação de
3. Número de anos de serviços de abranjam mais do que uma região, o montante é
opções de custos simplificados num serviços de aconselhamento
aconselhamento prestados
reembolsado em função da região em que a
operação ou o projeto for realizado.
outro anexo do presente regulamento
delegado.
O método utilizado para calcular estes montantes
exige que, sempre que estes montantes sejam
reclamados para um tipo de operação no âmbito de
um programa operacional, seja solicitado o mesmo
montante para todos os tipos de operações
semelhantes no âmbito do mesmo programa
operacional.
(1). Estes custos unitários não podem ser utilizados para os tipos de operações relativamente aos quais sejam estabelecidas opções simplificadas em matéria de custos em qualquer outro anexo do presente
regulamento delegado
Tipo de operações(1)

Nome do indicador

Categoria de custos

Unidade de medida para o indicador

8). Os serviços de aconselhamento na área do emprego podem ser prestados individualmente ou em grupo. Incluem todos os serviços e atividades realizados pelos SPE, juntamente com os serviços prestados por
outras agências públicas ou por quaisquer outros organismos financiados por fundos públicos, que facilitem a integração dos desempregados e de outros candidatos a emprego no mercado de trabalho ou que
ajudem os empregadores a recrutar e selecionar pessoal.
(9). Demonstradas por um sistema de gestão do tempo verificável.

