Człowiek – najlepsza inwestycja
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Procedura refundacji kosztów dojazdu w projekcie
„Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej”
WND-POKL.08.01.01-26-467/13
§1
1. Refundacji kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży
transportowej” podlegają tylko wydatki poniesione na przejazdy międzymiastowe dla osób, których odległość od
miejsca zamieszkania do miejsca szkoleń teoretycznych wynosi więcej niż 40 km (na podstawie
www.maps.google.pl).
2. Refundacja kosztów dojazdu przysługuje nie więcej niż połowie uczestników szkoleń.
3. W przypadku większej ilości uczestników szkoleń, którzy kwalifikują się do refundacji wydatków poniesionych na
przejazd, refundacja kosztów będzie przyznawana w pierwszej kolejności osobom, których odległość od miejsca
zamieszkania do miejsca szkoleń teoretycznych jest największa.
4. Refundacja kosztów może być wypłacona do wysokości 15,00 zł za jeden osobodzień.
§2
Wymagane dokumenty w procesie refundacji kosztów dojazdu:
1) W przypadku przejazdu PKP/PKS (refundacja kosztów dojazdu do wysokości 15,00 zł za jeden osobodzień):
a) Oryginał biletu ze środka komunikacji zbiorowej (najtańsze połączenie),
b) Oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenie.
2) W przypadku przejazdu samochodem prywatnym zwrotowi podlega równowartość ceny biletu komunikacji
zbiorowej (najtańsze połączenie) na tej samej trasie (do wysokości 15,00 zł za jeden osobodzień).
a) Zaświadczenie od przewoźnika o wysokości opłat za przejechanie danej trasy lub wydruk ze strony
roklady.com.pl z najtańszym połączeniem na trasie
b) Oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenia samochodem,
c) Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,
d) W przypadku gdy uczestnik szkoleń nie jest właścicielem samochodu wymagane jest Upoważnienie do
korzystania z samochodu w celu dojazdu na szkolenie.
§3
Refundacja kosztów dojazdów zostanie dokonana po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów,
oświadczeń o których mowa w §2 na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu.
Zwrot kosztów dojazdu następuje w ujęciu miesięcznym lub po zakończeniu danego bloku szkoleniowego

Załączniki:
1) Oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenie,
2) Oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenia samochodem,
3) Upoważnienie do korzystania z samochodu w celu dojazdu na szkolenie.
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Załącznik 1
..................................................
imię, nazwisko uczestnika szkoleń
..................................................
ulica, nr domu
.................................................
Miejscowość zamieszkania
Odległość w kilometrach pomiędzy miejscowością zamieszkania a miejscem szkoleń - ………….. km

OŚWIADCZENIE O DOJEŻDŻANIU NA SZKOLENIE KOMUNIKACJĄ ZBIOROWĄ
Niniejszym oświadczam, że w miesiącu ………………..…. 2014 roku dojeżdżałem/-am na szkolenie w ramach projektu
pn.: „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej” publicznymi środkami komunikacji zbiorowej
na trasie …………………………….. - Kielce
Cena najtańszego biletu PKS lub PKP II klasy w jedną stronę – wynosi na tej trasie ..................... zł. brutto.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zestawienie wydatków
Data

Numer biletu

Kwota

Razem:

Kwotę refundacji proszę przelać na konto bankowe o numerze:
.............................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………
data i podpis uczestnika szkoleń
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Załącznik 2

..................................................
imię, nazwisko uczestnika szkoleń
..................................................
ulica, nr domu
.................................................
Miejscowość zamieszkania
Odległość w kilometrach pomiędzy miejscowością zamieszkania a miejscem szkoleń - ………….. km

OŚWIADCZENIE O DOJEŻDŻANIU NA SZKOLENIA SAMOCHODEM
Niniejszym oświadczam, że w miesiącu ………………………. 2014 roku dojeżdżałem/-am na szkolenie w ramach projektu
pt.: „Szkolenia na kierowców dla kadr MMŚP z branży transportowej” samochodem prywatnym o numerze
rejestracyjnym ......................................................... na trasie ............................................. - Kielce
Cena najtańszego biletu PKS lub PKP II klasy w jedną stronę – wynosi na tej trasie ........................... zł. brutto.
Wyliczenie kwoty refundacji za dojazdy:

……………..

x

liczba szkoleń w miesiącu

.......................................

jednostkowa kwota refundacji za dojazdy na osobodzień (do 15,00 zł)

= ......................................
łącznie zł

Kwotę refundacji proszę przelać na konto bankowe o numerze:
.............................................................................................................................................................................................................................
………………………………………………
data i podpis uczestnika szkoleń
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UPOWAŻNIENIE DO KORZYSTANIA Z SAMOCHODU
Ja, ………………………………………………………………. oświadczam, iż jestem właścicielem /-ką samochodu marki
………………………………………………..

o

numerze

rejestracyjnym

………………………………………………….

Jednocześnie

upoważniam …………………………………………………………..……… do korzystania z w/w samochodu w celu dojazdu na
szkolenie.

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