
ANEXO IX 

«ANEXO XX 

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

1. Definição de tabelas normalizadas de custos unitários 

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

Formação profissional no âmbito dos 
eixos prioritários 1 e 2 do PO 
2014BG05M9OP001 

Participantes que obtenham 
qualificações à saída da forma
ção profissional 

Todos os custos elegíveis da 
operação 

Número de participantes que frequentaram, 
pelo menos, 80 % das aulas e concluíram com 
êxito cursos de formação profissional, tendo re
cebido um certificado correspondente 

Ver quadro no ponto 3.  

2. Ajustamento de montantes 

O ajustamento dos custos unitários deve estar associado às alterações dos regulamentos nacionais — Decreto-Lei do Conselho de Ministros (CMD) n.o 280/2015 e Plano de Ação Nacional 
para o Emprego, que define a execução da política ativa do mercado de trabalho para o ano em questão. 

3. Montantes (em BGN) (1) 

Cursos de formação para a aquisição de qualificações 
profissionais 

Duração mínima em 
horas de formação 

Montantes 
Montantes incluindo custos indiretos para benefi
ciários selecionados através de um procedimento 

concorrencial de concessão de uma subvenção 

Montantes incluindo custos indiretos para benefi
ciários selecionados através de um procedimento 

direto de concessão de uma subvenção 

Cursos de primeiro nível 300 600 660 624 

Cursos de segundo nível 660 1 200 1 320 1 248 

Cursos de terceiro nível 960 1 800 1 980 1 872 

Parte de uma profissão que exige uma qualificação 
de primeiro nível (1) 

200 400 440 416 

Parte de uma profissão que exige uma qualificação 
de segundo nível 

300 600 660 624 

Parte de uma profissão que exige uma qualificação 
de terceiro nível 

600 1 125 1 237,50 1 170 

(1)  São considerados parte de uma profissão os cursos de formação parcialmente concluídos com o mínimo de horas especificado no quadro supra (ponto 3).  
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(1) Se os participantes tiverem de pagar pela participação na formação, os montantes devidos devem ser deduzidos do custo unitário. 



Cursos de formação para a aquisição de 
competências-chave 

Duração mínima em 
horas de formação 

Montantes 

Montantes incluindo custos indiretos para 
beneficiários selecionados através de um 

procedimento concorrencial de concessão 
de uma subvenção 

Montantes incluindo custos indiretos para 
beneficiários selecionados através de um 

procedimento direto de concessão de uma 
subvenção 

para desempregados 

para trabalhadores 
por conta de 

outrem e por conta 
própria 

para desempregados 

para trabalhadores 
por conta de 

outrem e por conta 
própria 

para desempregados 

para trabalhadores 
por conta de 

outrem e por conta 
própria 

Competência-chave 2 — comunicação 
em língua estrangeira 

300 700 770 728 

Competência-chave 3 — matemática e 
conhecimentos básicos de ciências natu
rais e tecnologias 

30 140 70 154 77 145,60 72,80 

Competência-chave 4 — competências 
digitais 

45 250 275 260 

Competência-chave 5 — competências 
para a aprendizagem 

30 140 70 154 77 145,60 72,80 

Competência principal 6 — competên
cias sociais e civis 

30 140 70 154 77 145,60 72,80 

Competência-chave 7 — empresa e em
preendedorismo 

30 140 70 154 77 145,60 72,80»   
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