PROCEDURA ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE
do projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”
Nr projektu RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16
realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa V „Zatrudnienie”, Działanie 5.7. „Nowe mikroprzedsiębiorstwa”

§1
Zwrot kosztów przysługuje Uczestnikowi w sytuacji gdy:
 Zamieszkuje w miejscowości oddalonej powyżej 50 km od miejscowości w której odbywa się
szkolenie/warsztat lub
 Uczestnik znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a brak środków finansowych na dojazd
uniemożliwi uczestnictwo w szkoleniach/warsztacie lub
 Z tytułu niepełnosprawności.
Zwrotowi kosztów dojazdu na szkolenia/warsztat:
 Zakładanie Działalności Gospodarczej i zarządzanie przedsiębiorstwem
 Marketing
 Finanse i Księgowość
 Przygotowanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe
 Przygotowanie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowe i rozliczenie dotacji
 Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) i zrzeszenia przedsiębiorców – czy są szansą rozwoju
mojego biznesu oraz biznesowe inspiracje
realizowane w ramach projektu „IDEALNY SZEF – TO JA!”” podlegają tylko wydatki poniesione na
przejazdy międzymiastowe (PKP, PKS, BUS). Kwalifikowane będą koszty dojazdu najtańszymi
publicznymi środkami transportu. Koszty przejazdów komunikacją miejską nie podlegają refundacji ze
strony Projektodawcy.
§2
Wymagane dokumenty w procesie zwrotu kosztów dojazdu:
1) Przejazd PKP/PKS/BUS:
a) Oryginał biletu ze środka komunikacji zbiorowej (najtańsze połączenie),
b) Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu,
c) Oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenie publicznymi środkami komunikacji zbiorowej.
2) W przypadku przejazdu samochodem prywatnym zwrotowi podlega równowartość ceny biletu
komunikacji zbiorowej (najtańsze połączenie) na tej samej trasie. Wymagane dokumenty:
a) Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu,
b) Oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenia samochodem,
c) Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu,
d) Kserokopia prawa jazdy,
e) Kserokopia aktualnego ubezpieczenia pojazdu,
f) W przypadku gdy BO nie jest właścicielem samochodu wymagana jest umowa użyczenia
samochodu.
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3) W przypadku gdy BO posiada bilet miesięczny na przejazdy międzymiastowe poniżej
metoda wyliczenia kosztu dojazdów.
a)

Kwota „X” za jeden dzień w miesiącu jest kwotą refundacji za jeden dzień szkolenia.
W przypadku korzystania z biletu miesięcznego do wymaganych dokumentów w punkcie 1) dołączyć
należy oryginał paragonu za bilet miesięczny.
§3
Zwrot kosztów dojazdów zostanie dokonany po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów
i oświadczeń o których mowa w §2 po ukończeniu szkolenia w oparciu o listy obecności na szkoleniu.
§4
Wydatki poniesione przez Uczestnika projektu związane z dojazdem własnym samochodem są
kwalifikowalne do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie, jeżeli Uczestnik
poniósł koszty w wysokości równej lub wyższej niż cena biletu, po przedstawieniu przez Uczestnika
projektu stosownego oświadczenia.

§5
1) Ostateczna kwota refundacji kosztów dojazdu uzależniona jest od dostępnych środków
przeznaczonych na ten cel.
2) W sytuacji gdy całkowita wartość środków, o które wnioskować będą Uczestnicy, przekroczy
dostępne środki przeznaczone na ten cel, Projektodawca zastrzega sobie prawo do pomniejszenia
każdemu Uczestnikowi proporcjonalnie ostateczną kwotę środków o jakie Uczestnicy zawnioskowali.

Załączniki:
1. Oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenie publicznymi środkami komunikacji zbiorowej,
2. Oświadczenie o dojeżdżaniu na szkolenia samochodem,
3. Oświadczenie przewoźnika o cenie biletu.
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Załącznik nr 1 Oświadczenie o dojeżdżaniu na
szkolenie

....................................................................
imię, nazwisko Uczestnika
....................................................................
ulica, nr domu
....................................................................
kod pocztowy, miejscowość

Wnioskuje o zwrot kosztów dojazdów gdyż:
(Proszę zaznaczyć właściwe):
 zamieszkuje w miejscowości oddalonej powyżej
50 km od miejscowości w której odbywa się
szkolenie/warsztat
 znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a
brak środków finansowych na dojazd
uniemożliwi uczestnictwo w
szkoleniach/warsztacie
 Z tytułu niepełnosprawności.

OŚWIADCZENIE O DOJEŻDZANIU NA SZKOLENIE
PUBLICZNYMI ŚRODKAMI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
Niniejszym oświadczam, że w dojeżdżałam/em na szkolenia:

LP

NAZWA SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA
__ __-__ __- 2017 r.

1.

Zakładanie Działalności Gospodarczej i zarządzanie przedsiębiorstwem

2.

Marketing

3.

Finanse i Księgowość

4.

Przygotowanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe

5.

Przygotowanie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowe i rozliczenie
dotacji

__ __-__ __- 2017 r.

6.

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) i zrzeszenia przedsiębiorców – czy są
szansą rozwoju mojego biznesu oraz biznesowe inspiracje

__ __-__ __- 2017 r.

(dd-mm-rrrr)

__ __-__ __- 2017 r.
(dd-mm-rrrr)

__ __-__ __- 2017 r.
(dd-mm-rrrr)

__ __-__ __- 2017 r.
(dd-mm-rrrr)

(dd-mm-rrrr)
(dd-mm-rrrr)

w ramach projektu pt.: „IDEALNY SZEF – TO JA!” publicznymi środkami komunikacji
zbiorowej na trasie: .....................................................................................................................
Cena najtańszego biletu PKS, PKP II klasy, BUS w jedną stronę – wynosi na tej trasie
..................................... zł. brutto.
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ZESTAWIENIE WYDATKÓW
Lp.

Numer biletu

Data

Kwota

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Razem
Kwotę

refundacji

proszę

przelać

na

konto

bankowe

o

numerze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DANE WŁAŚCICIELA KONTA1
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…………………..………..………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

…………………….…………………………………
data i podpis Uczestnika
Zatwierdzono do wypłaty ........................................... zł/gr ................................................
………………………………………..
podpis zatwierdzającego

1

Jednocześnie oświadczam, że nie będę rościł/a żadnych żądań pod adresem Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. w
przypadku, kiedy wskazany właściciel konta nie przekaże mi przelanych przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. środków lub
przekaże mi niepełną ich kwotę uznając, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wywiązała się ze swojej części umowy.
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Załącznik nr 2

....................................................................
imię, nazwisko Uczestnika
....................................................................
ulica, nr domu
....................................................................
kod pocztowy, miejscowość

Wnioskuje o zwrot kosztów dojazdów gdyż:
(Proszę zaznaczyć właściwe):
 zamieszkuje w miejscowości oddalonej powyżej
50 km od miejscowości w której odbywa się
szkolenie/warsztat
 znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, a
brak środków finansowych na dojazd
uniemożliwi uczestnictwo w
szkoleniach/warsztacie
 Z tytułu niepełnosprawności.

OŚWIADCZENIE O DOJEŻDŻANIU NA SZKOLENIA SAMOCHODEM
Niniejszym oświadczam, że w dojeżdżałam/em na szkolenia/warsztat:

LP

NAZWA SZKOLENIA

DATA SZKOLENIA
__ __-__ __- 2017 r.

1.

Zakładanie Działalności Gospodarczej i zarządzanie przedsiębiorstwem

2.

Marketing

3.

Finanse i Księgowość

4.

Przygotowanie biznesplanu i wniosku o wsparcie finansowe

5.

Przygotowanie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowe i rozliczenie
dotacji

__ __-__ __- 2017 r.

6.

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) i zrzeszenia przedsiębiorców – czy są
szansą rozwoju mojego biznesu oraz biznesowe inspiracje

__ __-__ __- 2017 r.

(dd-mm-rrrr)

__ __-__ __- 2017 r.
(dd-mm-rrrr)

__ __-__ __- 2017 r.
(dd-mm-rrrr)

__ __-__ __- 2017 r.
(dd-mm-rrrr)

(dd-mm-rrrr)
(dd-mm-rrrr)

w ramach projektu pt.: „MOJA FIRMA-MOJA SZANSA” samochodem prywatnym marki
…........................................ model ............................................ o numerze rejestracyjnym
................................................. na trasie od ........................................................................
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do ......................................................... o łącznej długości ..................... km. W dniu składania
oświadczenia koszty dojazdu wyniosły mnie łącznie ................................................... zł brutto.

Cena najtańszego biletu PKS, PKP II klasy, BUS w jedną stronę – wynosi na tej trasie
.................................... zł brutto.

Wyliczenie kwoty refundacji za dojazdy:

…………………….. x …...................................... x 2 = ….............................................
liczba spotkań

Kwotę

jednostkowa cena biletu

refundacji

proszę

przelać

kwota refundacji za dojazdy

na

konto

bankowe

o

numerze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DANE WŁAŚCICIELA KONTA2
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………….…………………..………..………………………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………….……………………………
data i podpis Uczestnika

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

…………………..……………………………..
podpis zatwierdzającego

2

Jednocześnie oświadczam, że nie będę rościł/a żadnych żądań pod adresem Zachodniopomorskiej Grupy Doradczej Sp. z o.o. w
przypadku, kiedy wskazany właściciel konta nie przekaże mi przelanych przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. środków lub
przekaże mi niepełną ich kwotę uznając, że Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. wywiązała się ze swojej części umowy.
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Załącznik nr 3

……………………………………………………
Pieczęć firmowa przewoźnika

OŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA O CENIE BILETU

Oświadczam,
do

że

koszt

przejazdu

……………………………………………………….

na

trasie
w

jedną

od

…………………………………………..…….

stronę

(bilet

normalny)

wynosi

…………………………………………….. zł,

Słownie zł: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………..
Pieczęć i podpis
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