Procedura zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu
„Młodzi programiści na podbój rynku pracy! - II EDYCJA”
Nr projektu : POWR.01.02.01-22-0079/18
§1
1. Powyższa procedura dotyczy zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Młodzi programiści na
podbój rynku pracy! - II EDYCJA” – na następujące formy wsparcia: Szkolenia zawodowe oraz Staże
zawodowe.
2. Możliwość refundacji kosztów dojazdu musi być zaakceptowana przez Stowarzyszenie „Wolna
Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku.
3. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy jedynie Uczestników Projektu, których miejsce zamieszkania jest
inne niż miejscowość, w której realizowana jest dana forma wsparcia.
4. Zwrot kosztów dojazdu następuje po dokonaniu weryfikacji obecności uczestnika projektu
w poszczególnych dniach realizowanych form wsparcia.
5. Wypłata dokonywana jest po zatwierdzeniu wniosków Uczestnika, przelewem na konto wskazane przez
Uczestnika, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, do 15 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który wynagrodzenia są należne.
6. Wnioski o zwrot kosztów dojazdu powinny być złożone w oryginale nie później niż w ciągu 15 dni
kalendarzowych licząc od daty ukończenia danego wsparcia.
§2
1. Wymagane dokumenty w procesie zwrotu kosztów dojazdu w przypadku korzystania
z komunikacji zbiorowej:
a.
bilet przejazdowy (tam i z powrotem) publicznymi środkami transportu na danej trasie, za jeden
dzień uczestnictwa w danej formie wsparcia (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS, bilety
komunikacji miejskiej itp. – najtańsze połączenie). Koszt biletów za jeden dzień zostanie pomnożony
przez liczbę dni obecności Uczestnika na danej formie wsparcia (na podstawie listy obecności)
lub
bilet długoterminowy (np. tygodniowy, miesięczny). Termin ważności biletu musi odpowiadać terminowi
trwania danej formy wsparcia. Gdy dana forma wsparcia nie odbywa się w sposób ciągły, ale np. w
wybrane dni tygodnia lub w przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach koszt biletu okresowego
będzie kwalifikowany proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów uczestnika na miejsce
realizacji formy wsparcia w okresie, którego dotyczy bilet.
Dopuszcza się możliwość uwzględniania cen biletów przewoźników innych niż PKS lub PKP (np.
prywatnych) w sytuacji, gdy koszt świadczonych przez nich usług jest porównywalny do cen
przewoźników państwowych lub, jeśli jest to jedyny przewoźnik na danej trasie lub oferuje dogodniejszy
dla uczestnika ze względu na godziny udziału w formie wsparcia rozkład jazdy;
b.
oświadczenie o dojeżdżaniu na daną formę wsparcia.
2. W przypadku przejazdu samochodem prywatnym zwrotowi podlega równowartość ceny biletu komunikacji
zbiorowej (najtańsze połączenie) na tej samej trasie. Wymagane dokumenty:
a) Zaświadczenie od przewoźnika o wysokości opłat za przejechanie danej trasy lub wydruk z oficjalnego
cennika lub wydruk cennika ze strony internetowej;
b) Oświadczenie o dojeżdżaniu na daną formę wsparcia samochodem;
c) Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu do wglądu;
d) W przypadku gdy Uczestnik nie jest właścicielem samochodu wymagane jest Upoważnienie do
korzystania z samochodu w celu dojazdu na daną formę wsparcia.
§3
Zwrot kosztów dojazdów zostanie dokonany po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów i
oświadczeń o których mowa w §2, w terminie o którym mowa w §1 pkt 5.
Załączniki:
1) Oświadczenie o dojeżdżaniu komunikacja zbiorową;
2) Oświadczenie o dojeżdżaniu samochodem;
3) Upoważnienie do korzystania z samochodu w celu dojazdu na daną formę wsparcia.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
- projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

1

……………………………………………………..
imię, nazwisko Uczestnika
……………………………………………………..
ulica, nr domu
…………………………………………………….
miejscowość
OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że od ……………………do …………………..……….. roku dojeżdżałem/am
na …………………….………………………..……………….……w ramach projektu pt.: „Młodzi programiści
na podbój rynku pracy! - II EDYCJA” środkami komunikacji zbiorowej na trasie
......................................................................................................................................................................
Cena najtańszego biletu komunikacji miejskiej (II klasy) w jedną stronę – wynosi na tej trasie
..................... zł. brutto.
Zestawienie wydatków
Lp.

Numer biletu

Data

Kwota

1
2
3
4
5
6
7
8
Kwotę refundacji proszę przelać na konto bankowe o numerze:
……..……………………………………………….……………..
………………………………………………
data i podpis Uczestnika

Zatwierdzono do wypłaty .............................. zł/gr

................................................
podpis zatwierdzającego

……………………………………………
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imię, nazwisko Uczestnika
…………………………………………..
ulica, nr domu
………………………………………….
miejscowość
OŚWIADCZENIE
(dotyczy dojazdu samochodem prywatnym)
Niniejszym oświadczam, że od …………………

do ……..……………………. roku dojeżdżałem/am

na ……………………………………………………………………………………………. w ramach projektu
pt.:

„Młodzi

programiści

na

podbój

rynku

pracy!

-

II

EDYCJA”

na

trasie

......................................................................................................................................................................
samochodem prywatnym o numerze rejestracyjnym…………………………………..
Cena najtańszego biletu komunikacji miejskiej (II klasy) w jedną stronę – wynosi na tej
trasie………………………..…... brutto.
Wyliczenie kwoty refundacji za dojazdy:
……....... x
liczba spotkań

………………. x2
jednostkowa cena biletu

=

……………….
kwota refundacji za dojazdy

Kwotę refundacji proszę przelać na konto bankowe o numerze:
……..……………………………………………….……………..
………………………………………………
data i podpis Uczestnika

Zatwierdzono do wypłaty .............................. zł/gr

................................................
podpis zatwierdzającego
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UPOWAŻNIENIE DO KORZYSTANIA Z SAMOCHODU

Upoważniam ……………………………………………………………………. do korzystania z samochodu
imię i nazwisko osoby korzystającej
o numerze rejestracyjnym ……………………………..………….…… w celu dojazdu na następujące formy
wsparcia…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………….
Data, podpis właściciela
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