ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA WARSZTATY OGÓLNOPOLSKIE - dla użytkowników
i uczestników spotkania merytorycznego powdrożeniowego w ramach projektu NEET.
1. Przedmiotem niniejszych zasad są warunki uzyskania zwrotu kosztów dojazdu na spotkanie
merytoryczne powdrożeniowe dot. Platformy NEETAKTYWIZACJA.PL w ramach zadania 6 projektu
„Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej” (UDAPOWR.04.03.00-00-W264/16-02), zwanego dalej „Projektem”.
2. Projekt realizowany jest przez Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego z siedzibą: ul Rynek
21, 39-200 Dębica; NIP 8722197588, REGON 691781290, adres do korespondencji: 39-200 Dębica, ul.
Krakowska 25.
3. O zwrot kosztów dojazdu na udział w danej formie wsparcia może ubiegać się wyłącznie Użytkownik/czka/Uczestnik/czka Projektu, którego/-ej miejscowość zamieszkania nie jest jednocześnie
miejscowością, w której odbywa się wsparcie (na przykład, gdy osoba mieszka w Rzeszowie i wsparcie
również odbywa się w Rzeszowie, to nie może ta osoba ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu).
4. O zwrot kosztów dojazdu do i powrotu z miejscowości, CHOTOWA gdzie odbywa się wsparcie w
postaci:
Spotkanie merytoryczne powdrożeniowe dot. sposobu korzystania z Platformy NEETAKTYWIZACJA
–
Użytkownik/-czka Projektu może ubiegać się jednorazowo, poprzez złożenie jednego wniosku
(załącznik nr 1 do niniejszych) z załącznikami, w terminie maksymalnie do 1 miesiąca od zakończenia
udziału w ww. formie wsparcia
5. Wypłata świadczenia nastąpi po weryfikacji poprawności złożonych dokumentów i zgodności z listą
obecności na aktualny rachunek bankowy Użytkownika/-czki. Jeśli numer rachunku bankowego
podanego podczas wniosku o zwrot kosztów dojazdu uległ zmianie, Użytkownik/-czka zobowiązany/-a
jest do podania aktualnego numeru rachunku bankowego na załączniku nr 1. Wypłata nastąpi co do
zasady w terminie do 60 dni od złożenia wniosku, z zastrzeżeniem możliwości wydłużenia terminu
wypłaty w sytuacji braku środków finansowych na ten cel.
6. Złożenie dokumentów po terminie lub niekompletnych może skutkować brakiem możliwości otrzymania
zwrotu kosztów dojazdu ujętych w danym wniosku.
7. Dokumenty należy złożyć wyłącznie w następujący sposób:
osobiście w Biurze Projektu, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Biura Projektu:
Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego
Projekt „Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji
oparte na współpracy ponadnarodowej”
ul. Krakowska 25, 39-200 Dębica
8. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu:
komunikacją publiczną
samochodem prywatnym

Zasady zwrotu kosztów dojazdu komunikacją publiczną
9. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego,
obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej, przy czym
przejazd obejmuje całą trasę (w tym przesiadki, jeśli występują), tj. zarówno trasę z miejscowości
zamieszkania Użytkownika/-czki Projektu do miejscowości, gdzie odbywa się wsparcie i z powrotem
(np. PKS, bilety kolejowe II klasa, przewoźnicy prywatni/tzw. busy), jak i transport lokalny komunikacją
publiczną po miejscowości wsparcia, gdy dotarcie do miejsca wsparcia tego wymaga (np. komunikacja
miejska/MPK, o ile w danej miejscowości funkcjonuje).
10. W celu uzyskania zwrotu kosztów dojazdu komunikacją publiczną za udział we wsparciu, Użytkownik/czka Projektu składa:
wypełniony poprawnie wniosek (załącznik nr 1);
komplet wszystkich biletów jednorazowych/paragonów fiskalnych za przejazd, przy czym wszystkie
bilety muszą dotyczyć tego dnia, w którym wsparcie się
11. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na wsparcie jest potwierdzona obecność danej osoby na
tej formie wsparcia w postaci podpisu na liście obecności.
12. Bilety jednorazowe/paragony fiskalne muszą być niezniszczone i czytelne.
13. W przypadku znacznego uszkodzenia lub zgubienia biletów, Użytkownik/czka zobowiązany jest
dostarczyć :
a)zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o cenie
najtańszego biletu na danej trasie ;(załącznik nr 3)lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z
aktualnym cennikiem
b)oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu biletu (załącznik nr 4)
Zasady zwrotu kosztów dojazdu samochodem prywatnym
14. Zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym, bez względu na realnie poniesione koszty
następuje do wysokości przejazdu najtańszym, dogodnym środkiem transportu publicznego,
obsługiwanym przez przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji zbiorowej, przy czym
kalkulacja obejmuje całą trasę przejazdu w danym dniu, tj. zarówno trasę przejazdu z miejscowości
zamieszkania Użytkownika/-czki Projektu do miejscowości, gdzie odbywa się wsparcie i z powrotem
(np. do wysokości biletów PKS, biletów kolejowych II klasa, przewoźników prywatnych/tzw. busy), jak
i transport lokalny komunikacją publiczną po miejscowości wsparcia (np. do wysokości biletów
komunikacji miejskiej/ MPK, o ile w danej miejscowości funkcjonuje).
16.W celu uzyskania zwrotu kosztów dojazdu samochodem prywatnym, Uczestnik/-czka Projektu
składa:
a) wypełniony poprawnie wniosek (załącznik nr 2);
b) zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o cenie
najtańszego biletu na danej trasie (załącznik nr 3) lub wydruk ze strony internetowej przewoźnika z
aktualnym cennikiem;
15. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na dane wsparcie jest potwierdzona obecność danej
osoby na tej formie wsparcia w postaci podpisu na liście obecności.

Załącznik nr 1
W N I O S E K o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną
NUMER PROJEKTU

POWR.04.03.00-00-W264/16

TYTUŁ PROJEKTU

Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy
ponadnarodowej”

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
PESEL

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu kosztów dojazdu do
miejsca odbywania spotkania i powrotu do miejsca zamieszkania ze środków projektu
„Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Jednocześnie oświadczam, iż nie otrzymałam/em zwrotu kosztów dojazdu od
pracodawcy/podmiotu delegującego mnie na spotkanie.
W dniu 29.10.2019 brałam/em udział w Spotkaniu merytorycznym powdrożeniowym, dot. sposobu
korzystania z Platformy NEETAKTYWIZACjA, zad. 6 w miejscowości Chotowa.

R o z l i c z e n i e - faktycznie poniesionych kosztów dojazdu
W dniu 29.10.2019r. z tytułu przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu, do miejsca spotkania
poniosłam/em koszty w wysokości ______________________________ zł. Kwota powyższa wynika z
przejazdu na trasie _______________________________________
środkiem komunikacji (wymienić jaki) ____________________________________________.

Kwotę refundacji proszę przekazać na rachunek bankowy:
_________________________________________________________________________
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań
oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

___________________________________________________
Podpis Użytkownika/czki/Uczestnika/czki

Załącznik nr 2
WNIOSEK o zwrot kosztów dojazdu własnym samochodem
NUMER PROJEKTU

POWR.04.03.00-00-W264/16

TYTUŁ PROJEKTU

Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy
ponadnarodowej”

DANE UCZESTNIKA PROJEKTU
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES ZAMIESZKANIA
PESEL

Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu kosztów dojazdu do
miejsca odbywania spotkania i powrotu do miejsca zamieszkania ze środków projektu
„Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Niniejszym oświadczam, że:
a) dojeżdżałem/-am z miejsca zamieszkania tj.………………………………… do miejsc, Chotowa
samochodem prywatnym marki ……………………………… o numerze rejestracyjnym
……………………… którego jestem właścicielem/współwłaścicielem*,
b) koszty
przejazdu
najtańszym środkiem
transportu
na
wyżej
wymienionej trasie wynoszą
…………………………………..
zł (słownie:……………………….……………………….)
w obie strony (tam i z powrotem) – załączam wydruk cennika/oświadczenie przewożnika
c) Koszty dojazdu nie zostały mi zwrócone w innej formie.
d) Kwotę refundacji proszę przekazać na rachunek bankowy:
_________________________________________________________________________
Świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych
zeznań oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

___________________________________________________
Podpis Użytkownika/czki/Uczestnika/czki

Załącznik 3
...............................................................................
Imię i nazwisko Użytkownika/czki Projektu)

............................................................
Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU

Oświadczam, że cena najtańszego biletu jednorazowego normalnego (dla osoby dorosłej) na trasie
od .................................................................................................................
do ......................................................................... wynosi ................................. brutto.

...................................................
Pieczęć i podpis Przewoźnika

Załącznik 4
...............................................................................
(Imię i nazwisko Użytkownika/czki Projektu)

OŚWIADCZENIE O ZAGUBIENIU/ZNISZCENIU BILETU

Z uwagi na*:Zagubienie/zniszczenie biletów na przejazd zaleconym środkiem transportu,
oświadczam, że:
wartość poniesionego przeze mnie kosztu przejazdu dokumentuję wydrukiem z cennika
przewoźnika/oświadczeniem przewoźnika o cenie przejazdu.

* – niepotrzebne skreślić

...................................................
(data i

Podpis Użytkownika/czki/Uczestnika/czki)

