
ANEXO X 

«ANEXO XVIII 

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

1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários                                                                

Tipo de operações Nome do indicador (1) Categoria de custos Unidade de medida para o indicador 
Montantes 
(em EUR) 

1. Formação para desempregados 
disponibilizada pelos Conselhos 
de Educação e de Formação 
(ETB), no âmbito do eixo priori
tário 1 do Programa Operacional 
“Empregabilidade, inclusão e 
aprendizagem” (2014IE05
M9OP001). 

Resultado positivo registado por 
um participante no programa 
«Bridging». 

Todos os custos elegíveis da ope
ração 

Número de resultados positivos 
por participante 

1 316 

2. Formação para desempregados 
disponibilizada pelos Conselhos 
de Educação e de Formação 
(ETB), no âmbito do eixo priori
tário 1 do Programa Operacional 
“Empregabilidade, inclusão e 
aprendizagem” (2014IE05
M9OP001). 

Resultado positivo registado por 
um participante no programa 
«Specific Skills Training». 

Todos os custos elegíveis da ope
ração 

Número de resultados positivos 1 631 

3. Formação para desempregados 
disponibilizada pelos Conselhos 
de Educação e de Formação 
(ETB), no âmbito dos eixos prio
ritários 1 e 4 do Programa Ope
racional “Empregabilidade, inclu
são e aprendizagem” 
(2014IE05M9OP001) 

Resultado positivo registado por 
um participante no programa 
«Traineeship» 

Todos os custos elegíveis da ope
ração 

Número de resultados positivos 1 513 

4. Formação para desempregados 
disponibilizada pelos Conselhos 
de Educação e de Formação 
(ETB), no âmbito dos eixos prio
ritários 1 e 4 do Programa Ope
racional “Empregabilidade, inclu
são e aprendizagem” 
(2014IE05M9OP001) 

Resultado positivo registado por 
um participante no programa 
«Community Training Centre». 

Todos os custos elegíveis da ope
ração 

Número de resultados positivos 4 718 
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Tipo de operações Nome do indicador (1) Categoria de custos Unidade de medida para o indicador 
Montantes 
(em EUR) 

5. Formação para desempregados 
disponibilizada pelos Conselhos 
de Educação e de Formação 
(ETB), no âmbito dos eixos prio
ritários 1 e 4 do Programa Ope
racional “Empregabilidade, inclu
são e aprendizagem” 
(2014IE05M9OP001) 

Resultado positivo registado por 
um participante no programa «Lo
cal Training Initiatives». 

Todos os custos elegíveis da ope
ração 

Número de resultados positivos 1 658 

6. Apoio à inclusão social por traba
lhadores do SICAP (2) a pessoas 
em maior risco de exclusão social 
no âmbito do eixo prioritário 2.1 
«Promover a inclusão social e 
combater a discriminação no 
mercado de trabalho» do Progra
ma Operacional “Empregabilida
de, inclusão e aprendizagem” 
(2014IE05M9OP001). 

Taxa anual por trabalhador do SI
CAP equivalente a tempo inteiro 
(ETI). 

Todos os custos elegíveis da ope
ração 

Número de trabalhadores do SICAP 
(ETI) por ano. 

70 262 

(1) Para cada indicador, um resultado positivo corresponde a um participante que satisfez os critérios de avaliação estabelecidos pelos Conselhos de Educação e de Formação e, como tal, foi aprovado pelo Painel 
de Avaliação de Resultados e registado no «F12-Course-Summary-Assessment-Sheet-and-Results-Approval-Form», bem como no sistema eletrónico Results Capture and Certification Request System (RCCRS). 

(2) SICAP — Social Inclusion and Community Activation Programme (https://www.pobal.ie/programmes/social-inclusion-and-community-activation-programme-sicap-2018-2022/)   

2. Ajustamento de montantes 

Os montantes para o tipo de operação 6 podem ser aumentados anualmente em função da evolução do índice de preços no consumidor irlandês. 

3. Montantes fixos                                                                

Tipo de operações Nome do indicador Categoria de custos Unidade de medida para o indicador 
Montantes 
(em EUR) 

Assistência técnica 
Eixo prioritário 5 
Programa «Empregabilidade, inclu
são e aprendizagem» do Programa 
Operacional 2014-2020 PIEIL: 
2014IE05M9OP001 

Novo total das despesas incluídas 
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). 

Todos os custos elegíveis. Prestações de 100 000 EUR do 
novo total de despesas incluído 
num pedido de pagamento apre
sentado à Comissão Europeia até 
ser atingido o montante máximo 
orçamentado ao abrigo do eixo 
prioritário Assistência Técnica. 

2323,03»   
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