
 

 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

do  projektu „BYĆ KOBIETĄ’’ 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy  

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy 

 

1. Refundacja kosztów dojazdu najtańszym środkiem transportu przysługuje Uczestniczkom 
projektu mieszkającym poza miejscowością odbywania każdej formy wsparcia przewidzianej  
w projekcie oprócz stażu. 

2. Refundacja kosztów dojazdu najtańszym środkiem transportu przysługuje Uczestniczkom 
projektu „BYĆ KOBIETĄ” biorącym udział w następujących formach wsparcia: 

a) Identyfikacji Potrzeb Uczestników Projektu wraz ze sporządzeniem Indywidualnego Planu 
Działania – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 

b) Szkoleniach z kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, autoprezentacja), 
c) Szkoleniu zawodowym wg. potrzeb, 
d) Pośrednictwie pracy. 

 

3. Dokumentowanie kosztów przejazdu:  

a) zwrot dokonywany jest na podstawie przedstawionego kompletu biletów przejazdowych (tam i z 

powrotem) za 1 dzień ww. formy wsparcia najtańszymi środkami transportu (np. bilety kolejowe II 

klasy, bilety autobusowe PKS) na danej trasie.  

      Zwrot kosztów będzie możliwy po złożeniu przez uczestnika ww. form wsparcia:  

 Wniosku o zwrot kosztu dojazdu   

 Kompletu biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestnictwa w danej formie 

wsparcia.   

 b) Uczestnik przedstawia komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień 

uczestnictwa w danej formie wsparcia z datami i godzinami wystawienia zgodnymi  

z uczestnictwem w niej. Obecność na zajęciach musi zostać potwierdzona podpisem na liście 

obecności, jeśli jednak nie będzie podpisana zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje 

Uczestnikowi danej formy wsparcia (nieobecność na danej formie wsparcia nie może przekraczać 

10%- dot. form wsparcia określonych w ust. 2 pkt. a,b,d, oraz do 20% - dot. form wsparcia 

określonych w ust. 2 pkt. c ).   

 c) koszt biletów za jeden dzień (tzw. komplet biletów, tam i z powrotem) zostanie wówczas 

pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika w danej formie wsparcia (na podstawie Listy 

obecności) i na tej podstawie rozliczony.    

d) przewiduje się możliwość zwrotu kosztu dojazdu własnym samochodem prywatnym (np. brak 

publicznych środków transportu umożliwiających dotarcie na szkolenie w wyznaczonych 

godzinach), jednakże tylko do wysokości kosztu biletu najtańszego środka transportu na danej 

trasie. 

 



 

 

  

W tym przypadku zwrot kosztów będzie możliwy po złożeniu przez Uczestnika projektu:  

 Wniosku o zwrot kosztu dojazdu z podpisanym poniżej Oświadczeniem o odbyciu podróży 

samochodem prywatnym (należy wskazać nr rejestracyjny samochodu własnego lub 

użytkowanego)   

 Kompletu biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień uczestnictwa w danej formie 

wsparcia  lub   

 Zaświadczenie przewoźnika o najtańszym koszcie przejazdu na danej trasie.   

 

4. W przypadku braku w/w dokumentów dla całości lub części trasy dojazdu uznaje się, iż osoba  

dojeżdżająca na poszczególne formy wsparcia nie ponosi kosztów. 

5. Formularze są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu. 

6. Zwrot kosztów dojazdu nastąpi każdorazowo po zakończeniu każdej z ww. form wsparcia. 

7. Bilety wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do trzech dni roboczych od zakończenia   

każdej z ww. form wsparcia. 

8. 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. 

9. Uczestnik projektu ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany do respektowania 

niniejszego Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu. 

10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zwrotu kosztów dojazdu decyduje 

Beneficjent w porozumieniu  z Instytucją Pośredniczącą. 

11. Beneficjent zapewnia sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w 

przypadku dostosowania go do wytycznych związanych  z realizacją projektu. 

12. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikowi Projektu do wysokości środków finansowych  

zarezerwowanych na ten cel w projekcie.   

 

Rozliczając koszt dojazdu na określoną formę wsparcia proszę mieć na uwadze, iż bilety na podstawie 

których Uczestnik projektu będzie się rozliczać, muszą być najtańszym środkiem transportu. Jeśli jest 

kilku różnych przewoźników na danej trasie, proszę wybrać tego, który jest najtańszy, gdyż RARR S.A. 

zobowiązany jest zweryfikować przedstawiony przez Uczestnika projektu wydatek. W sytuacji której 

Uczestnik projektu przedstawi bilety, które są droższe od innego tańszego przewoźnika, RARR S.A. 

zwróci Uczestnikowi projektu kwotę w odniesieniu do zweryfikowanych tańszych biletów. 

 

 


