REGULAMIN DOTYCZĄCY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W PROJEKCIE „POWER do biznesu”
nr projektu POWR.01.02.01-18-0011/21
Beneficjent: ISS Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Słowackiego 24/56
Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

§ 1 PRZEDMIOT
Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu w projekcie pn „POWER do biznesu” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

§ 2 SŁOWNIK TERMINÓW
Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o następujących pojęciach, należy przez nie rozumieć:
a) projekt - projekt pt. „POWER do biznesu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
na lata 2014-2020 przez ISS Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie.
b) Uczestnik/Kandydat na Uczestnika Projektu – oznacza osobę, która została zakwalifikowana do udziału w konkretnej
formie wsparcia realizowanej w ramach projektu.
c) Instytucja pośrednicząca – oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (ul. A.S. Naruszewicza 11, 35-055
Rzeszów);

§ 3 INFORMACJE OGÓLNE
1. W projekcie Uczestnikom/Kandydatom przysługuje zwrot kosztów dojazdu za uczestnictwo w następujących formach
wsparcia:
a) uczestnictwo Kandydata w indywidualnym spotkaniu z doradcą zawodowym (2 spotkania po 1,5 h zegarowej),
b) uczestnictwo Uczestnika w grupowym szkoleniu przed założeniem działalności gospodarczej (5 spotkań po 8 h
szkoleniowych),
c) uczestnictwo Uczestnika w indywidualnym spotkaniu z ekspertem dotacyjnym (2 spotkania po 1 h zegarowa),
2. Zwrot kosztów dojazdu może otrzymać Uczestnik/Kandydat, gdy spełnione są łącznie poniższe warunki:
a) miejsce zamieszkania Uczestnika/Kandydata jest inne niż miejscowość, w której realizowane jest wsparcie w ramach
projektu;
b) uczestnik/kandydat nie ma obiektywnej możliwości skorzystania z publicznego środka transportu lub przejazd
środkami komunikacji publicznej jest utrudniony (np. z uwagi na rozkład jazdy).
3. Koszty dojazdu na zajęcia są zwracane tylko do równowartości kwot biletów II klasy środkami transportu publicznego
(PKP, PKS i inne) na danej trasie.

1) od miejsca zamieszkania uczestnika/kandydata projektu do miejsca realizowania formy wsparcia w ramach projektu
oraz do miejsca zamieszkania Uczestnika/kandydata (tzw. tam – z powrotem”) w dni w których odbywa się dana forma
wsparcia.
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4. Zwrot kosztów podróży dotyczy trasy:

5. Zwrot kosztów podróży z wykorzystaniem własnego środka transportu następuje po przemnożeniu ilości kilometrów
zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, w najkrótszej możliwej drodze i wg stawek określonych Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością
pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.), z zastrzeżeniem § 3 ust. 3.
6. W przypadku gdy jednym samochodem jedzie więcej uczestników/kandydatów, to koszt przejazdu zwracany jest
wyłącznie właścicielowi pojazdu lub osobie która posiada umowę użyczenia samochodu.
7. Zwrot kosztów podróży realizowanej przez prywatnego przewoźnika następuje na podstawie dokumentu
potwierdzającego przejazd uczestnika/kandydata tym środkiem transportu (np. bilet, paragon, aktualny cennik kosztu
przejazdu na danej trasie dostępny na stronie internetowej przewoźnika).

§ 4 PROCEDURA WYPŁATY ŚRODKÓW
1. Uczestnik/kandydat zobowiązuje się przekazać właściwemu ISS Projekt Sp. z o.o. kompletu niezbędnych
dokumentów, o których mowa w § 5 Regulaminu, w terminie do 14 dni od momentu zakończenia udziału we wsparciu
(liczy się data stempla pocztowego).
2. Zwrot kosztów dojazdu następuje po dokonaniu weryfikacji obecności Uczestnika/kandydata projektu
w poszczególnych dniach realizowanych form wsparcia.
3. Złożenie niekompletnych, niepoprawnych dokumentów lub złożenie ich w po terminie, powoduje, że ich koszt nie
będzie refundowany.
4. Zwrot kosztów podróży będzie realizowany poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez
Uczestnika/kandydata projektu, po akceptacji przedłożonych dokumentów.
5. ISS Projekt Sp. z o.o. dokona refundacji kosztów dojazdu pod warunkiem dostępności środków na rachunku
bankowym. W przypadku wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym, zwrot kosztów dojazdu zostanie
uregulowany niezwłocznie po otrzymaniu środków od Instytucji Pośredniczącej.
6. Uczestnikowi/kandydatowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty poniesionych kosztów
dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu środków przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek ISS Projekt
Sp. z o.o. na realizację projektu.
7. ISS Projekt Sp. z o.o. ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez Uczestników/kandydatów projektu,
prosząc o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach.

§ 5 WYMAGANE DOKUMENTY

1.Uczestnik/kandydat korzystający z usług prywatnego przewoźnika:
a) wniosek Uczestnika/kandydat o zwrot kosztów dojazdu (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu),
b) dokument potwierdzający przejazd uczestnika/kandydata tym środkiem transportu,

2. Uczestnik/kandydat, który dojeżdża samochodem własnym lub użyczonym:
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c) informacja o numerze rachunku bankowego, na jakie mają zostać przesłane środki,

a) wniosek Uczestnika/Kandydata o zwrot kosztów dojazdu, (wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu),
b) oświadczenie Uczestnika/Kandydata o zwrocie kosztów za dojazd samochodem prywatnym (będące częścią załącznika
nr 2),
c) oświadczenie Uczestnika/Kandydata o posiadaniu aktualnego prawa jazdy (Załącznik nr 3),
d) wydruk ze strony internetowej przewoźnika zbiorowego środka transportu publicznego o kosztach przejazdu na danej
trasie zgodnej z § 3 ust. 4 Regulaminu (cennik) - w przypadku, gdy istnieje połączenie na tej trasie,
e) informacja o numerze konta, na jakie mają zostać przesłane środki.
3. Wzory wymaganych oświadczeń będą dostępne w siedzibie ISS Projekt Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej
projektu.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestnik Projektu/Kandydat, ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu, jest zobowiązany do respektowania zasad
niniejszego regulaminu.
2. ISS Projekt Sp. z o.o. zapewnia sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku konieczności dostosowania go do
wytycznych związanych z realizacją projektu.
6. W przypadku dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień ISS
Projekt Sp. z o. o. zamieści na stronie internetowej www.issprojekt.pl w zakładce dotyczącej projektu stosowną
informację.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2022 r.

§ 5 ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – wniosek Uczestnika/Kandydata o zwrot kosztów dojazdu prywatnym przewoźnikiem,
2. Załącznik nr 2 – wniosek Uczestnika/Kandydata o zwrot kosztów dojazdu samochodem,
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Uczestnika/Kandydata o posiadaniu aktualnego prawa jazdy,

Oświadczenie Uczestnika/Kandydata Projektu
Oświadczam, że zapoznałem się z zapisami Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów dojazdu w Projekcie POWER do
biznesu i akceptuję jego postanowienia.

…………2022 r. ………………………………
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(data i podpis Uczestnika/kandydata)

Załącznik nr 1 – wniosek Uczestnika/Kandydata o zwrot kosztów dojazdu prywatnym przewoźnikiem,

…………………………………………………
imię i nazwisko
………………………………………………..
adres zamieszkania

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ
Uczestnika/Kandydata na Uczestnika projektu „POWER do biznesu”

Numer wniosku (wypełnia personel projektu)

ISS/PDB/ZKD/

Na podstawie Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów dojazdu w Projekcie „POWER do biznesu”, zwracam się z
prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przede mnie kosztów dojazdu do oraz powrotu do miejsca zamieszkania z:
miejsca uczestnictwa w indywidualnym doradztwie zawodowym
miejsca uczestnictwa w grupowym szkoleniu przed założeniem działalności gospodarczej
miejsca uczestnictwa w indywidualnym spotkaniu z ekspertem dotacyjnym
Oświadczam, że:
- koszt dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej wynosi …………………… zł dziennie,
- nie posiadam /
publicznej,

posiadam uprawnienia do

bezpłatnych /

ulgowych przejazdów środkami komunikacji

- zawiadomię niezwłocznie ISS Projekt Sp z o.o. o każdej zmianie mającej wpływ na prawo do zwrotu kosztów
przejazdu.
Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowany/a, że zwrot kosztów dojazdu nastąpi na zasadach określonych w
powoływanych powyżej przepisach, po dostarczeniu rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów za okres za jaki
składany jest wniosek, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku.
Należną mi kwotę zwrotu kosztów dojazdu proszę przekazać na rachunek bankowy nr:

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………………………….

data wpływu i podpis osoby
przyjmującej wniosek

…………………….………
podpis Uczestnika/Kandydata
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………………………………

ROZLICZENIE KWOTY DO ZWROTU – WYPEŁNIA PRACOWNIK PROJEKTU

Koszt jednostkowy
dojazdu w obie
strony
zł, gr.

Cel podróży
(Doradztwo/Szkolenie/Eskspert)

Liczba dni kwalifikowalnych
do zwrotu kosztów
(np. na podstawie listy
obecności)

Kwota kosztów
kwalifikowalnych
zł, gr.

Łącznie suma kosztów kwalifikowalnych do zwrotu:

Koszty bezpośrednie

Wydatek poniesiony w związku z realizacją Projektu: „POWER do biznesu”, realizowanego przez ISS Projekt Sp. z o.o. w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Kwota dokumentu

….…., ………. zł

Wydatek kwalifikowalny w kwocie

..……, ……… zł

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę

..……, ……… zł

Zad. …….. poz. ……

Słownie:................................………………………………………………………………………………………………………….

formalno-rachunkowym

…………………………………………..

Sprawd zono pod względem merytorycznym
Zatwierdzono do zapłaty

………………………………………..
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Sprawdzono pod względem

Załącznik nr 2 – wniosek Uczestnika/Kandydata o zwrot kosztów dojazdu samochodem,
…………………………………………………
imię i nazwisko
………………………………………………..
adres zamieszkania

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM OSOBOWYM
Uczestnika/Kandydata na Uczestnika projektu „POWER do biznesu”

Numer wniosku (wypełnia personel projektu)

ISS/PDB/ZKD/

Na podstawie Regulaminu dotyczącego zwrotu kosztów dojazdu w Projekcie „POWER do biznesu”, zwracam się z
prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przede mnie kosztów dojazdu do oraz powrotu do miejsca zamieszkania z:
miejsca uczestnictwa w indywidualnym doradztwie zawodowym
miejsca uczestnictwa w grupowym szkoleniu przed założeniem działalności gospodarczej
miejsca uczestnictwa w indywidualnym spotkaniu z ekspertem dotacyjnym
Oświadczam, że:
Podróżowałem/ałam samochodem osobowym nr rejestracyjny ………..…………………… poj. silnika …................
Trasa dojazdu z miejsca zamieszkania ………………………….………do ……………………………………………
Ilość kilometrów dojazdu tam i z powrotem wynosi ………………………..km.
Najniższa cena jednorazowego dojazdu (tam i z powrotem) na tej trasie wynosi:……………………
Jednocześnie oświadczam, że zostałam poinformowany/a, że zwrot kosztów dojazdu nastąpi na zasadach określonych w
powoływanych powyżej przepisach, po dostarczeniu rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów za okres za jaki składany
jest wniosek, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku. Do prawidłowego rozliczenia przedstawiam
zaświadczenie o cenie biletu wydane przez przewoźnika/zaświadczenie o koszcie przejazdu 1 kilometra w przypadku gdy
na trasie moje miejsce zamieszkania – miejsce realizacji wsparcia nie ma bezpośredniego połączenia komunikacyjnego
Należną mi kwotę zwrotu kosztów dojazdu proszę przekazać na rachunek bankowy nr:

Nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………………………….

data wpływu i podpis osoby
przyjmującej wniosek

…………………….………
podpis Uczestnika/Kandydata
Strona 6

………………………………

ROZLICZENIE KWOTY DO ZWROTU – WYPEŁNIA PRACOWNIK PROJEKTU

Koszt jednostkowy
dojazdu w obie
strony
zł, gr.

Cel podróży
(Doradztwo/Szkolenie/Eskspert)

Liczba dni kwalifikowalnych
do zwrotu kosztów
(np. na podstawie listy
obecności)

Kwota kosztów
kwalifikowalnych
zł, gr.

Łącznie suma kosztów kwalifikowalnych do zwrotu:

Koszty bezpośrednie
Wydatek poniesiony w związku z realizacją Projektu: „POWER do biznesu”, realizowanego przez ISS Projekt Sp. z o.o. w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie
osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.

Kwota dokumentu

….…., ………. zł

Wydatek kwalifikowalny w kwocie

..……, ……… zł

Zatwierdzono do wypłaty na kwotę

..……, ……… zł

Zad. …….. poz. ……

Słownie:................................………………………………………………………………………………………………………….

formalno-rachunkowym

…………………………………………..

Sprawd zono pod względem merytorycznym
Zatwierdzono do zapłaty

………………………………………..
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Sprawdzono pod względem

Załącznik nr 3 – oświadczenie Uczestnika/Kandydata o posiadaniu aktualnego prawa jazdy,

............................................................2022 r.
(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

W związku z ubieganiem się o zwrot kosztów dojazdu na wsparcie realizowane w ramach projektu POWER
do biznesu realizowanego przez ISS Projekt Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie świadomy odpowiedzialności
karnej oświadczam że:
posiadam ważne prawo jazdy kat. B.

............................................................
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(czytelny podpis)

