DOPUSZCZALNE DZIAŁANIA INWESTYCYJNE W RAMACH PROJEKTU
Czynności, które zostaną zaplanowane muszą mieścić się w ramach poniższych
DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH
1. zakup i instalacja osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych,
blokujących i blokujących z urządzeniem ryglującym, sterujących, itp.),
2. zakup i instalacja optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów
laserowych, itp.),
3. zakup i instalacja urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.,
odnoszących się bezpośrednio do maszyn),
4. zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa
(oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników
krańcowych, urządzeń sterujących krokowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszących
się bezpośrednio do maszyn),
5. zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
6. zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym,
hałasem oraz polami elektromagnetycznymi, itp.,
7. zakup i instalacja kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych, lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
8. zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów
itp.),
9. zakup i instalacja neutralizatorów elektryczności statycznej,
10. zakup i instalacja urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze (np.: filtrów,
filtropochłaniaczy, itp.),
11. zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej
(obudowy, okapy, ssawki, itp.),
12. zakup i instalacja urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
13. zakup i instalacja maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości,
np. podesty stacjonarne oraz rusztowania ruchome (przejezdne), podesty ruchome (wiszące,
masztowe, stacjonarne), podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, samojezdne mocowane na
pojeździe oraz przewoźne). W przypadku dofinansowania zakupu podestów ruchomych oraz
podestów ruchomych przejezdnych Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w dniu
odbioru projektu oświadczenia o zatrudnieniu operatorów tych urządzeń, którzy będą mieli
odpowiednie kwalifikacje wymagane przepisami prawa). Łączny poziom dofinansowania
wszystkich działań inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu podestów ruchomych oraz
podestów ruchomych przejezdnych nie może być większy niż 50.000 zł. Pozostałe działania
projektu finansowane są na zasadach ogólnych.

14. zakup i instalacja urządzeń (bez własnego napędu / nie samojezdnych) służących ograniczeniu
obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych
z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. ręczne wózki paletowe, wózki
magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg,
15. zakup i instalacja wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych
służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, w przypadkach, gdy
zastosowanie urządzeń przemieszczanych ręcznie, wymienionych w punkcie 14, nie zapewnia
skutecznego ograniczenia tych obciążeń. Łączny poziom dofinansowania wszystkich działań
inwestycyjnych projektu w zakresie zakupu wózków jezdniowych podnośnikowych i innych
urządzeń samojezdnych nie może być większy niż 50.000 zł,
16. zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia
na szkodliwe czynniki biologiczne,
17. zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników
pod warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie
oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony
indywidualnej),
18. modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy
z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.
W przypadku, gdy działania inwestycyjne nie dotyczą gotowego, dopuszczonego do użytkowania
urządzenia, niezbędne jest dostarczenie w załączeniu do Wniosku koncepcji i projektu technicznego
instalacji, systemu, urządzeń, itp.
Działania inwestycyjne nie mogą dotyczyć zakupu maszyn produkcyjnych i ich części, szkoleń,
działań z zakresu ppoż.
Kosztem niekwalifikowalnym jest m.in.: uruchomienie, odbiór czy transport urządzenia (dostawa)
na miejsce realizacji projektu.
Realizacja projektu inwestycyjnego powinna przyczynić się do zredukowania niekorzystnego
oddziaływania przynajmniej jednego z niżej wymienionych parametrów (z wyłączeniem
projektów dotyczących zakupu środków ochrony indywidualnej):









zapylenie,
obciążenie układu mięśniowo - szkieletowego,
hałas,
wibracje,
promieniowanie jonizujące i niejonizujące,
mikroklimat,
czynniki chemiczne,
czynniki biologiczne.

W przypadku zakupu urządzeń, systemów itp., należy podać typ i nazwę danego produktu
oraz informacje dotyczące spełniania przez urządzenie wymagań dopuszczających je
do użytkowania w Polsce (np. zgodność z dyrektywą maszynową, certyfikat CE potwierdzający
wykonanie oceny zgodności).

W przypadku wykazywania w budżecie zakupu „kompletu” urządzeń, systemów itp., należy
wyszczególnić w załączniku składowe „kompletu”, podając parametry oraz ceny jednostkowe,
pozwalające na weryfikację przez eksperta zasadności zakupu produktów.
Niezbędna jest również kalkulacja cenowa uwzględniająca osobno cenę urządzenia, instalacji,
maszyny itp., podaną w kwocie netto oraz brutto (kwoty koniecznie podane w złotówkach).
Kalkulacja powinna zawierać składowe typu: jednostka miary (sztuka, liczba roboczogodzin)
oraz osobna kalkulacja dotycząca montażu, która powinna zawierać wszystkie elementy
składowe typu: liczbę roboczogodzin, materiałów użytych do montażu i innych.

