
ANEXO I 

«ANEXO I 

Condições para o reembolso de despesas da Suécia com base em tabelas normalizadas de custos unitários 

1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários 

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

1.  Operações apoiadas no âmbito do eixo 
prioritário 1 “Oferta de competências” 
do Programa Operacional (Nationellt 
socialfondsprogram för investering för till
växt och sysselsättning 2014-2020) 
(CCI- 2014SE05M9OP001) 

Horas trabalhadas Todas as categorias 
de custos, exceto 
remunerações dos 
participantes. 

Número de horas 
trabalhadas (2) 

Grupo de salário (código SSYK (3)) 

Região: Estocolmo  
(SE 11) (custo uni
tário por hora — 

montante em 
SEK (4)) 

Todas as regiões, 
com exceção de Es
tocolmo (SE 12-33)  
(custo unitário por 
hora — montante 

em SEK) 

1  (912 – 913 – 919 – 921) 321 328 

2  (414 – 415 – 421 – 422 – 
512 – 513 – 514 – 515 – 
522 – 611 – 612 – 613 – 
614 – 826) 

360 356 

3  (331 – 348 – 411 – 412 – 
413 – 419 – 711 – 712 – 
713 – 714 – 721 – 722 – 
723 – 724 – 731 – 732 – 
734 – 741 – 742 – 743 – 
811 – 812 – 813 – 814 – 
815 – 816 – 817 – 821 – 
822 – 823 – 824 – 825 – 
827 – 828 – 829 – 831 – 
832 – 833 – 834 – 914 – 
915 – 931 – 932 – 933) 

416 395 

4  (223 – 232 – 233 – 234 – 
235 – 243 – 249 – 313 – 
322 – 323 – 324 – 332 – 
342 – 343 – 344 – 345 – 
346 – 347 – 511 – 011) 

473 438 
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Tipo de operações (1) Nome do indicador Categoria de custos Unidade de medida 
para o indicador Montantes     

Grupo de salário (código SSYK (3)) 

Região: Estocolmo  
(SE 11) (custo uni
tário por hora — 

montante em 
SEK (4)) 

Todas as regiões, 
com exceção de Es
tocolmo (SE 12-33)  
(custo unitário por 
hora — montante 

em SEK) 

5  (213 – 221 – 231 – 241 – 
244 – 245 – 246 – 247 – 
248 – 311 – 312 – 315 – 
321 – 341) 

587 512 

6  (211 – 212 – 214 – 222 – 
242 – 314) 

776 724 

7 A  (121) 1 035 1 035 

7 B  (111-123) 1 121 875 

7 C  (131-122) 735 601 

2.  Operações apoiadas no âmbito do eixo 
prioritário 1 “Oferta de competências” 
do Programa Operacional (Nationellt 
socialfondsprogram för investering för till
växt och sysselsättning 2014-2020) 
(CCI-2014SE05M9OP001) 

Horas de 
participação na 
operação 

Remuneração do 
participante 

Número de horas de 
participação (2) Região: Estocolmo (SE 11) (custo unitário por 

hora — montante em SEK) 

Todas as regiões, com exceção 
de Estocolmo (SE 12-33) (custo 
unitário por hora — montante 

em SEK) 

229 234 

3.  Operações apoiadas no âmbito do eixo 
prioritário 2 “Reforço da transição 
para o trabalho” e do eixo prioritário 3 
“Iniciativa para o emprego dos jovens” 
do Programa Operacional (Nationellt 
socialfondsprogram för investering för till
växt och sysselsättning 2014-2020) 
(CCI-2014SE05M9OP001) 

Horas trabalhadas Todas as categorias 
de custos, exceto 
subsídios de 
participação. 

Número de horas 
trabalhadas (2) 

Categoria profissional 

Região: (SE 1211)  
(custo unitário por 
hora — montante 

em SEK) 

Todas as regiões, 
com exceção de Es
tocolmo (SE 12-33)  
(custo unitário por 
hora — montante 

em SEK) 

Chefe de projeto para opera
ções cujo total das despesas 
elegíveis, tal como indicado no 
documento que estabelece as 
condições de apoio, é superior 
a 20 milhões de SEK 

749 609 
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Tipo de operações (1) Nome do indicador Categoria de custos Unidade de medida 
para o indicador Montantes     

Categoria profissional 

Região: (SE 1211)  
(custo unitário por 
hora — montante 

em SEK) 

Todas as regiões, 
com exceção de Es
tocolmo (SE 12-33)  
(custo unitário por 
hora — montante 

em SEK) 

Chefe de projeto para opera
ções cujo total das despesas 
elegíveis, tal como indicado no 
documento que estabelece as 
condições de apoio, é igual ou 
inferior a 20 milhões de 
SEK/chefe de projeto assistente 
para operações cujo total das 
despesas elegíveis, tal como in
dicado no documento que es
tabelece as condições de apoio, 
é superior a 20 milhões de 
SEK) 

669 567 

Trabalhador do projeto 463 420 

Economista do projeto 598 508 

Administrador 416 378 

4.  Operações apoiadas no âmbito do eixo 
prioritário 2 “Reforço da transição 
para o trabalho” e do eixo prioritário 3 
“Iniciativa para o emprego dos jovens” 
do Programa Operacional (Nationellt 
socialfondsprogram för investering för till
växt och sysselsättning 2014-2020) 
(CCI-2014SE05M9OP001) 

Horas de 
participação na 
operação 

Subsídio de 
participação 

Número de horas de 
participação (2) 

Assistência financeira (custo unitário por hora) 

Idade (SEK) 

18-24 anos 32 

25-29 anos 40 

30-64 anos 46  

Subvenção para a atividade e subsídio de desenvolvimento (custo unitário 
por hora) 

Idade (SEK) 

15-19 anos 17 

20-24 anos 33 

25-29 anos 51 
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Tipo de operações (1) Nome do indicador Categoria de custos Unidade de medida 
para o indicador Montantes     

Subvenção para a atividade e subsídio de desenvolvimento (custo unitário 
por hora) 

Idade (SEK) 

30-44 anos 55 

45-69 anos 68  

Prestações de segurança social e de doença (custo unitário por hora) 

Idade (SEK) 

19-29 anos (prestação de segurança 
social) 

51 

30-64 anos (prestação de doença) 58  

Prestação de doença, prestação de readaptação, prestações por acidentes de  
trabalho e doenças profissionais (custo unitário por hora) 

Idade (SEK) 

– 19 anos 48 

20-64 anos 68 

(1)  Os montantes de tabelas normalizadas de custos unitários apenas se aplicam às partes das operações que abranjam as categorias de custos estabelecidas no presente anexo. 
(2)  O número total de horas declaradas num ano não deve ser superior ao número padrão de horas anuais trabalhadas na Suécia, que corresponde a 1 862. 
(3)  Código da profissão aplicável na Suécia. 
(4)  Divisa sueca.  

2. Ajustamento de montantes 

Os custos unitários constantes do quadro aplicam-se às horas trabalhadas ou de participação em 2015. À exceção dos custos unitários relativos a subsídios de participação, a que se refere 
o ponto 4 do quadro, que não serão ajustados, estes valores serão aumentados automaticamente de 2 % em 1 de janeiro de cada ano, a partir de 2016 e até 2023.»  
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