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ANEXO IV

Condições para o reembolso de despesas da Bélgica com base em tabelas normalizadas de custos unitários
1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários

1. Formação profissional individual (“indivi
duele beroepsopleiding” — IBO) que be
neficia de um apoio no âmbito do eixo
prioritário 1 (prioridade de investi
mento 8.1) ou do eixo prioritário 3 (prio
ridade de investimento 9.1) do programa
operacional do FSE

Indicador

Categoria de custos

Participantes que te Todas as categorias de
nham completado com custos elegíveis para o
êxito a formação profis processo IBO
sional individual IBO

Unidade de medida para o indicador

Montantes
(em EUR)

Número de participantes com uma (ou mais) formação profissi 1 439,55 (1)
onal individual (registada com um número de contrato único na
candidatura em linha IBO) que preencham as condições seguin
tes:
— tenham frequentado também uma orientação IBO (registada
com um número de série único no ficheiro cliente MLP);

— tenham trabalhado (enquanto trabalhador assalariado e/ou
independente) num dado momento nos três meses seguintes
ao fim da (última) formação profissional individual.

(2014BE05SFOP002)

Participantes que te
nham completado com
êxito a formação profis
sional

Todas as categorias de
custos elegíveis para o
processo “formação pro
fissional do VDAB”

Número de participantes com uma (ou mais) formação profissi 8 465,80 (1)
onal (registada com um número de série único no ficheiro cli
ente MLP) que preencham as condições seguintes:
— a sua formação profissional terminou (segundo o registo no
ficheiro cliente MLP) durante o ano civil
— tenham trabalhado segundo os ficheiros Dimona e RSVZ
(enquanto trabalhador assalariado e/ou independente) num
dado momento nos três meses seguintes ao fim da (última)
formação profissional (2).
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— cuja formação profissional individual tenha terminado (se
gundo o registo na candidatua em linha IBO) durante o ano
civil

(2014BE05SFOP002)

2. Formação profissional du VDAB que be
neficia de um apoio no âmbito do eixo
prioritário 1 (prioridade de investi
mento 8.1) ou do eixo prioritário 3 (prio
ridade de investimento 9.1) do programa
operacional do FSE

PT

Tipo de operações

(1) Se for caso disso, o apoio de outros FEEI e de outros instrumentos financeiros da União deve ser deduzido desse montante.
(2) As formações nas secções “percursos específicos de desenvolvimento de grupos-alvo” e “apoio linguístico” não são tidas em consideração.

2. Ajustamento de montantes
Não aplicável.».
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