Projekt realizowany w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

Regulamin zwrotu kosztów dojazdów Uczestników projektu:
„Droga do zatrudnienia”
na DORADZTWO GRUPOWE
oraz na SZKOLENIE ZAWODOWE
1) Informacje ogólne

1) Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na doradztwo grupowe
(warsztaty poszukiwania pracy) oraz szkolenie zawodowe, poniesionych przez
Uczestnika Projektu „Droga do zatrudnienia”.
2) Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
nr projektu POWR.01.02.02-18-0222/15, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku
pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym
rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz
zatrudnienia ludzi młodych.
3) Projekt „Droga do zatrudnienia” realizowany jest przez ISOFT Grzegorz Lasek.
4) Ilekroć w regulaminie mowa jest o „szkoleniu” rozumie się przez to doradztwo
grupowe (warsztaty poszukiwania pracy) i szkolenie zawodowe.
5) Ilekroć w regulaminie mowa jest o „projekcie” rozumie się projekt „Droga do
zatrudnienia”.
2) Zasady zwrotu kosztów dojazdu
1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

Zwroty poniesionych kosztów dojazdów dokonywane będą na wniosek Uczestnika
Projektu.
Wnioski o zwrot kosztów dojazdu składa się oddzielnie na każdą formę wsparcia
(doradztwo grupowe i szkolenie zawodowe).
Uczestnik Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca
szkolenia z zakresu poszukiwania pracy w maksymalnej kwocie do 12,00 zł brutto na
osobę za każdy dzień szkoleniowy.
Maksymalne kwoty zwrotu kosztów dojazdu wynoszą:
- doradztwo grupowe (warsztaty poszukiwania pracy): 5 dni x 12,00 zł = 60,00 zł
- szkolenie zawodowe: 8 dni x 12,00 zł = 96,00 zł
Zwrot kosztów dojazdu przysługuje Uczestnikom Projektu dojeżdżającym na
szkolenie z innej miejscowości niż miejscowość, w której prowadzone jest szkolenie.
Nie uznaje się załączonych biletów za dni nieobecności, biletów na trasę niezgodną
z miejscem zamieszkania i miejscem doradztwa grupowego/szkolenia zawodowego
oraz biletów komunikacji miejskiej w obrębie miasta.
Zwrot kosztów nastąpi jednorazowo po zakończeniu szkoleń, na podstawie złożonego
przez Uczestnika Projektu wniosku o zwrot poniesionych kosztów i odpowiednich
załączników.
Koszty dojazdu na szkolenia, które mogą zostać zrefundowane każdemu
z Uczestników Projektu dotyczą wyłącznie przejazdów komunikacją zbiorową
(komunikacja miejska, PKS, PKP – II klasa, przewoźnicy prywatni).
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Zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji zbiorowej nastąpi na podstawie
złożonego przez Uczestnika Projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu
i następujących załączników:
a) bilety jednorazowe,
b) paragony fiskalne,
za jeden dzień szkoleń, w których się one odbyły (dojazd na szkolenie i z powrotem
bilet powrotny) – bilety muszą dotyczyć tego samego dnia.
9) Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji prawidłowości i zgodności
z listą obecności danych dotyczących kosztów dojazdu, w terminie do 14 dni od daty
złożenia wniosku o zwrot poniesionych kosztów. Termin składania wniosków
o refundację wyznaczony zostaje na ostatni dzień szkolenia. Niedotrzymanie tego
terminu skutkuje utratą prawa do zwrotu kosztów dojazdu.
10) Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi przelewem na wskazany przez Uczestnika
Projektu rachunek bankowy, którego Uczestnik Projektu jest właścicielem bądź
współwłaścicielem. W przypadku braku środków finansowych przyznanych przez
Instytucję Pośredniczącą na realizację projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo
wypłaty zwrotu w późniejszym terminie.
8)

3) Postanowienia końcowe

1) Wszelkie dokumenty niezbędne do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu dostępne są
w Biurze Projektu „Droga do zatrudnienia” oraz na stronie internetowej projektu, tj.
www.drogadozatrudnienia.biz.pl.
2) Regulamin obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia przez ISOFT Grzegorz Lasek.
3) Ostateczna interpretacja regulaminu zwrotu kosztów dojazdu Uczestników Projektu
szkolenia w ramach projektu „Droga do zatrudnienia" należy do ISOFT Grzegorz
Lasek.
4) Organizator szkoleń zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany
wytycznych, warunków realizacji projektu, dokumentów programowych lub innych
uzasadnionych okoliczności.
5) Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Projektu.

……….………….………
Miejscowość, data

…….………………………..
Podpis osoby zatwierdzającej Regulamin
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Załącznik nr 1: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo grupowe
(warsztaty poszukiwania pracy).

………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika Projektu)

………………………………………………
(adres zamieszkania)

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA DORADZTWO GRUPOWE
(warsztaty poszukiwania pracy)

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na doradztwo grupowe (warsztaty
poszukiwania pracy), realizowane w ramach projektu „Droga do zatrudnienia”.
Oświadczam, że korzystałem(am) z publicznych środków transportu w celu dojazdu na
doradztwo grupowe i wnioskuję o zwrot kosztów dojazdu na podstawie przedłożonych
biletów, na trasie:
z ………………………………………………………………………..…..……. do Rzeszowa
z Rzeszowa do ………………………………………………………………………………...
w dniach: …………………………………………………………………………………...…...

Łączna kwota poniesionych wydatków ……………………...…………………………….. zł.
Przyznaną kwotę zwrotu środków proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze:
……………………………………………………………………………………………...…..
Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem w/w konta.
Do wniosku załączam:
bilety jednorazowe (w załączeniu ……. szt.)
paragony fiskalne (w załączeniu ……. szt.)
Składam niniejszy wniosek i oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla
Uczestników Projektu „Droga do zatrudnienia”, nr POWR.01.02.02-18-0222/15

………………………………..
Miejscowość, data

…………………………..
Podpis Uczestnika Projektu
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Załącznik nr 2: Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe.

………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika Projektu)

………………………………………………
(adres zamieszkania)

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIE ZAWODOWE

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe, realizowane
w ramach projektu „Droga do zatrudnienia”.
Oświadczam, że korzystałem(am) z publicznych środków transportu w celu dojazdu na
szkolenie zawodowe i wnioskuję o zwrot kosztów dojazdu na podstawie przedłożonych
biletów, na trasie:
z …………………………………………………………………………..……. do Rzeszowa
z Rzeszowa do …………………………………………………………………………..……...
w dniach: …………………………………………………………………………………...…...

Łączna kwota poniesionych wydatków ……………………...…………………………….. zł.
Przyznaną kwotę zwrotu środków proszę przekazać na rachunek bankowy o numerze:
……………………………………………………………………………………………...…..

Oświadczam, że jestem właścicielem/współwłaścicielem w/w konta.
Do wniosku załączam:
bilety jednorazowe (w załączeniu ……. szt.)
paragony fiskalne (w załączeniu ……. szt.)
Składam niniejszy wniosek i oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla
Uczestników Projektu „Droga do zatrudnienia”, nr POWR.01.02.02-18-0222/15

………………………………..
Miejscowość, data

…………………………..
Podpis Uczestnika Projektu
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