Projekt „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro”
realizowany przez Fundację Akademia Obywatelska w partnerstwie z Liga Obrony Kraju
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu za udział w wsparciu w ramach projektu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie
Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.
§1
Informacje o projekcie
1. Projekt „Lepsze kwalifikacje – lepsze jutro” jest realizowany przez Fundację Akademia
Obywatelska w partnerstwie z Ligą Obrony Kraju.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w
regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach
pozaszkolnych.
3. Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.
§2
1. Zwrot kosztów przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania do miejscowości w, której
realizowane jest szkolenie zawodowe (np. Rzeszów), z uwzględnieniem niezbędnych
przesiadek oraz w drodze powrotnej po złożeniu przez Uczestnika/Uczestniczkę projektu
wniosku o zwrot kosztów dojazdu (wraz z załącznikami jeśli dotyczą).
2. Zwrot kosztów dojazdu mogą go otrzymać jedynie osoby, których miejsce zamieszkania jest
inne niż miejscowość w której realizowana jest dana forma wsparcia.

§3
Dokumentowanie kosztów przejazdu:
1. Zwrot dokonywany jest na podstawie przedłożonych jednorazowych biletów najtańszego
przejazdu publicznymi środkami transportu (bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS,
bilety komunikacji miejskiej itp.) na danej trasie.
2. Uczestniczka/Uczestnik przedstawia komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za
każdy dzień uczestnictwa w szkoleniu zawodowym z datami i godzinami wystawienia zgodnymi
z uczestnictwem w szkoleniu zawodowym. Obecność na zajęciach musi zostać poświadczona
podpisem na liście obecności, jego brak skutkował będzie nie uznaniem kosztu dojazdu za
kwalifikowany.
3. W przypadku zakupienia biletów długoterminowych (np. miesięcznych), termin ważności
biletu musi odpowiadać terminowi trwania szkolenia zawodowego. Gdy dana forma wsparcia
nie odbywa się w sposób ciągły, ale np. w wybrane dni tygodnia lub w przypadku nieobecności
Uczestnika/Uczestniczki na zajęciach koszt biletu okresowego należy kwalifikować
proporcjonalnie w stosunku do faktycznej ilości dojazdów uczestnika na miejsce realizacji
formy wsparcia w okresie, którego dotyczy bilet.

4. Komplet biletów wraz z wnioskiem i oświadczeniem, iż jego koszt dojazdu dotyczy najtańszego
przejazdu publicznymi lub prywatnymi środkami transportu na danej trasie
Uczestnik/Uczestniczka składa w Biurze Projektu w terminie do 3 dni po zakończeniu szkolenia
zawodowego.

1.

2.

3.

4.

5.

§4
W uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody (np. brak publicznych środków transportu
umożliwiających dotarcie na szkolenie w wyznaczonych godzinach) przewiduje się możliwość
zwrotu kosztu dojazdu samochodem prywatnym, jednakże tylko do wysokości kosztu biletu
najtańszego środka transportu na danej trasie jak w/w.
W tym przypadku zwrot kosztów będzie możliwy po podaniu przez Uczestniczki:
a) nr rejestracyjnego samochodu którym Uczestniczka dojeżdżała na zajęcia,
b) trasy dojazdu
c) kosztu według cennika biletów jednorazowych PKS Rzeszów z dnia 1.04.2018 r. (w
załączeniu).
Jeżeli Uczestniczka/Uczestnik Projektu poniesie niższe kwoty aniżeli cena biletu najtańszego
środka transportu na danej trasie, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionego
wydatku.
W przypadku dojazdu samochodem do wniosku należy dołączyć:
a) kserokopię prawa jazdy Uczestniczki/Uczestnika Projektu,
b) kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu,
c) w przypadku gdy samochód nie jest własnością Uczestniczki/Uczestnika – umowę
użyczenia samochodu.
Po zakończeniu zajęć koszt biletu z cennika zostanie pomnożony przez liczbę dni obecności
uczestnika w szkoleniach (na podstawie Listy obecności) i na tej podstawie rozliczony.
§5

1. 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
poprawnego wniosku o zwrot poniesionych kosztów. W przypadku braku środków
finansowych przyznanych przez Instytucję Pośredniczącą na realizację projektu, Beneficjent
zastrzega sobie prawo wypłaty zwrotu w późniejszym terminie.
2. Zwrot kosztów dojazdu na daną formę wsparcia przysługuje Uczestniczce/Uczestnikowi do
wysokości środków finansowych zarezerwowanych na ten cel przez Wykonawcę szkoleń
zawodowych.
3. W razie zgłoszenia wniosków o zwrot kosztów na kwotę przekraczającą kwotę przeznaczoną
na ten cel przez Wykonawcę szkoleń zawodowych, zostaną wypłacone pełne kwoty zwrotu aż
do wyczerpania środków, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.
§6
Postanowienia końcowe
1.
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Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów/Kandydatek i
Uczestników/Uczestniczek projektu, należy do Beneficjenta.
W sprawach spornych decyzję podejmuje Zarząd Beneficjenta.
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Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i
wytycznych dotyczących realizacji projektu.
Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu obowiązuje od
dnia publikacji na stronie internetowej projektu.
Beneficjent zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym
Regulaminie w przypadku, gdyby było to konieczne z uwagi na zmianę warunków realizacji
umowy o dofinansowanie podpisanej przez Fundację Akademia Obywatelska z Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Rzeszowie, a także w przypadku pisemnych zaleceń wprowadzenia
określonych zmian ze strony WUP w Rzeszowie, bądź innych organów lub instytucji
uprawnionych do przeprowadzenia kontroli realizacji projektu.
Beneficjent zastrzega sobie prawo zaprzestania realizacji projektu w razie rozwiązania
umowy o dofinansowanie z WUP.
W przypadku o którym mowa w ust. 4, 5, 6 Uczestnikom/Uczestniczkom projektu
nie przysługuje żadne roszczenie wobec Beneficjenta.
Niniejszy
Regulamin
obowiązuje
od
dnia
jego
publikacji
na
stronie
www.akademiaobywatelska.eu.
Decyzje Zarządu Beneficjenta są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Zatwierdzone w dniu 7.06.2018 r.
przez Grupę Sterującą

