REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU
w Projekcie:
Szkolenia dla doradców edukacyjno-zawodowych na obszarze makroregionu III
1. Zgodnie z założeniami Projektu, o zwrot kosztów dojazdu mogą ubiegać się wszyscy Uczestnicy Projektu do kwoty
80 zł.
2. Zwrot

kosztów

dojazdu

dojazdu

zostaną

będzie

realizowany

po

ukończeniu

przez

Uczestnika

Projektu

udziału

w szkoleniu.
3. Koszty

zwrócone

Uczestnikowi

Projektu

wyłącznie

za

faktyczną

liczbę

dni,

w których musiał on dojechać do właściwego miejsca organizacji szkoleń, (jako dowód spełnienia niniejszego warunku,
stanowić będą podpisane przez Uczestnika Projektu dokumenty, potwierdzające jego udział w poszczególnych dniach
szkolenia).
4. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom, które dojeżdżają do miejsca organizacji szkoleń komunikacją publiczną:
liniami kolejowymi II klasy, komunikacją miejską/podmiejską, autobusami PKS lub samochodem prywatnym.
5. Zwrot kosztów dojazdu następuje na podstawie prawidłowo złożonego wniosku – Załącznik nr 1 do Regulaminu.
6. Prawidłowo wypełniony wniosek o zwrot kosztów dojazdu należy złożyć do swojego przedstawiciela CKU/CKUiP tj. …….
w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia szkolenia.
7. Do wniosku o zwrot kosztów dojazdu dołączony musi być jeden z poniższych dowodów potwierdzających poniesione
koszty związane z dojazdem Uczestnika Projektu do miejsca organizacji szkolenia:
a) w przypadku dojazdu komunikacją publiczną, liniami kolejowymi II klasy, komunikacją miejską/podmiejską,
autobusem PKS dowodem są:
-

bilety

jednorazowe

lub

okresowe

poświadczające

dokonanie

wydatku

związanego

z

przejazdem

(w obie strony)1,
b) w przypadku dojazdu samochodem prywatnym (własnym lub użyczonym):
- ewidencja przebiegu pojazdu, według wzoru – Załącznik nr 2 do Regulaminu oraz
- wydruk za strony przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o cenie biletu na danej trasie
lub kopia innych biletów, w celu możliwości zweryfikowania wysokości kosztu na trasie dojazdu (z zastrzeżeniem, o
którym mowa w p. 8 poniżej).
8. Koszty za dojazd do miejsca organizacji szkolenia samochodem prywatnym są refundowane do wysokości ceny biletu
najtańszym środkiem komunikacji na danej trasie. Jeżeli na danej trasie/odcinku nie występują środki transportu
zbiorowego, koszty za dojazd do miejsca organizacji szkolenia samochodem prywatnym są refundowane za każdy kilometr
przebiegu na danej trasie/odcinku (na której nie występują środki transportu zbiorowego), na podstawie przepisów w
sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.
9. Realizacja

płatności

dokonana

będzie

po

zweryfikowaniu

i

zatwierdzeniu

przez

Realizatora

wniosku

o zwrot kosztów dojazdu.
10. Wypłata środków dokonywana będzie przez Realizatora na wskazane przez Uczestnika Projektu konto bankowe w
terminie 14 dni roboczych od dnia prawidłowo złożonego wniosku o zwrot kosztów dojazdu.
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W przypadku biletów okresowych możliwe jest proporcjonalne wyliczenie wysokości kosztów dojazdu – w przypadku, gdy okres udziału
Uczestnika Projektu w działaniach aktywizacyjnych przypada na okres krótszy niż objęty biletem okresowym. W takiej sytuacji proporcję oblicza
się przy uwzględnieniu rzeczywistej ilości dni dojazdu przez Uczestnika Projektu do miejsca organizacji szkolenia.

