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REGULAMIN ZWORTU KOSZTÓW DOJAZDU 

do  projektu 

 „Bierny dziś - aktywny jutro” 
w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
na lata 2014 – 2020 

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Podziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 
 

 

1. Refundacja kosztów dojazdu najtańszym środkiem transportu przysługuje 
uczestnikom projektu „Bierny dziś – aktywny jutro” uczestniczącym w: 

a) Doradztwo zawodowe  
b) Pośrednictwo psychologiczne  
c) Szkolenie specjalistyczne wg. potrzeb  

 
Refundacja przysługuje osobom mieszkającym poza miejscowością odbywania 
doradztwa/poradnictwa/szkolenia. 

 

2. Refundacja kosztów przysługuje po ich udokumentowaniu. Przez 
udokumentowane koszty rozumie się koszty faktycznie poniesione na dojazd, na 
danej trasie pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania 
doradztwa/poradnictwa/szkolenia i z powrotem, zawierającymi datę, cenę oraz 
trasę dojazdu lub potwierdzone zaświadczeniem od przewoźnika zawierającego 
informacje o cenie biletu na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia 
oraz z miejsca szkolenia do miejsca zamieszkania. Dotyczy to kosztu dojazdu 
najtańszym przejazdem publicznymi środkami transportu, potwierdzonymi 
biletami przejazdowymi (tam i z powrotem) za każdy dzień danej formy wsparcia. 
Powstały koszt  zostanie zsumowany przez liczbę dni obecności UP  
w okresie trwania danej formy wsparcia.  

3. W przypadku braku w/w dokumentów dla całości lub części trasy dojazdu uznaje 
się, iż osoba dojeżdżająca na doradztwo/poradnictwo/szkolenie nie ponosi 
kosztów. 

4. Uczestnik projektu jest zobowiązany do przedstawienia: 

a) jednego kompletu biletów jednorazowych komunikacji PKS/PKP lub innej  
za wszystkie dni każdej z form wsparcia doradztwa/poradnictwa/szkolenia 
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jeden z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 
doradztwa/poradnictwa/szkolenia, drugi z powrotem, których daty są zgodne 
z harmonogramem doradztwa/poradnictwa/szkolenia, 

b) zaświadczenia od przewoźnika zawierającego informacje o cenie biletu na 
trasie z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia oraz z miejsca szkolenia do 
miejsca zamieszkania którego daty są zgodne z harmonogramem 
doradztwa/poradnictwa/szkolenia. 

5. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi każdorazowo po zakończeniu każdej z form 
wsparcia tj. doradztwa/poradnictwa/szkolenia. 

6. Rozliczenie kosztów dojazdu weryfikowane będzie na podstawie załączonych 
biletów, zaświadczeń  od przewoźnika oraz list obecności na 
doradztwa/poradnictwa/szkolenia. 

7. Refundacja    następuje    na    podstawie   wniosku o zwrot kosztów dojazdu na 
nr konta bankowego wskazany przez uczestnika. 

8. Uczestnik projektu składa bilety po każdej z udzielonych form wsparcia tj.        
doradztwa/poradnictwa/szkolenia. 

9. Bilety wraz załącznikami należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od 
zakończenia każdej z form wsparcia. 

10. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, w przypadku braku 
środków finansowych na koncie Projektu. W takim przypadku zwrot kosztów 
zostanie wznowiony w momencie otrzymania środków od Instytucji 
Pośredniczącej. 

11. Uczestnik projektu ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany do 
respektowania niniejszego regulaminu zwrotu kosztów dojazdu. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zwrotu kosztów dojazdu 
decyduje Beneficjent w porozumieniu  z Instytucja Pośredniczącą. 

13. Beneficjent zapewnia sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu zwrotu 
kosztów dojazdu w przypadku dostosowania go do wytycznych związanych   
z realizacją projektu. 

 

 

 

 

         ……………………………………………                                         ……………………………………….. 

   Miejscowość, data (dzień, miesiąc, rok)                             Czytelny podpis Uczestnika Projektu 


