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„Regulamin  zwrotu kosztów dojazdu” 

 uczestników szkolenia pt. „…………………..………”  w ramach  

projektu „Samodzielni” realizowanego prze Centrum Rozwoju Lokalnego. 

 

 

1. Uczestnikom projektu pn. „Samodzielni” przysługuje zwrot kosztów dojazdu na realizowane  

w projekcie szkolenie.  

2. Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu za przejazd z miejsca zamieszkania 

do miejsca odbywania szkolenia i z powrotem do wysokości nie większej niż równowartość 

ceny biletów II klasy w środkach transportu publicznego (PKS, PKP i inne).  

3. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje uczestnikowi podczas jego nieobecności na szkoleniu 

w danym dniu.  

4. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przekazać Centrum Rozwoju Lokalnego dokumenty  

w postaci formularza udostępnionego przez CRL wraz z kompletem biletów przejazdowych 

(tam i z powrotem), które niezbędne są do rozliczenia kosztów dojazdu. 

5. Rozliczenia dotyczące zwrotu kosztów dojazdu należy składać po ostatnim dniu szkolenia 

 tj. ………………. r. W celu rozliczenia i zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie niezbędne  

jest dostarczenie przez Uczestnika Projektu wniosku o refundacje kosztów dojazdu (załącznik 

nr 1 i 2) wraz z kompletem wymaganych dokumentów po zakończonym szkoleniu  

do Centrum Rozwoju Lokalnego .  

6. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu jest przedstawienie 

poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie  (wg. 

Załącznika nr 1 i 2) oraz biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za każdy dzień szkolenia, 

w którym Beneficjent uczestniczył. Obecność będzie weryfikowana za pomocą listy obecności 

podpisywanej na zajęciach. Kwalifikowane będą koszty dojazdu najtańszymi publicznymi 

środkami transportu. Uczestnik korzystający ze środków komunikacji publicznej musi 

przedstawić komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za każdy dzień 

uczestniczenia w szkoleniu.  
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7. W przypadku korzystania z samochodu prywatnego własnego/użyczonego zwracana 

będzie kwota do wysokości wartości biletu najtańszego środka transportu na danej trasie. 

Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu samochodem prywatnym własnym/użyczonym jest 

przedstawienie: 

 poprawnie wypełnionego Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika na szkolenie 

samochodem prywatnym własnym/użyczonym (wg. załącznika nr 2), 

 kserokopii dowodu rejestracyjnego w/w samochodu, 

 umowy użyczenia samochodu w przypadku osoby nie będącej posiadaczem samochodu, 

 

Powstały koszt zostaje pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika szkolenia 

(weryfikowanych za pomocą list obecności podpisywanych na zajęciach) w danym  

szkoleniu. 

8. W przypadku, gdy uczestnik posiada bilet miesięczny na przejazdy międzymiastowe poniżej 

metoda wyliczenia kosztu dojazdu:  

 

Cena biletu miesięcznego  
 = X 

Liczba dni w miesiącu 

 

Kwota „X” za jeden dzień w miesiącu jest kwotą refundacji za jeden dzień szkolenia.  

W przypadku korzystania z biletu miesięcznego do wymaganych dokumentów dołączyć należy 

oryginał paragonu za bilet miesięczny.  

 

9. Zwrot kosztów dojazdu następuje zgodnie z ostatnim dniem szkolenia tj. ………………… r. po 

dokonaniu weryfikacji obecności uczestnika w poszczególnych dniach szkolenia na podstawie 

listy obecności oraz po weryfikacji poprawności wypełnienia jego wniosku o refundację. 

10. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od zakończenia 

szkolenia tj. ………………….. r. w przypadku kompletnych dokumentów, niezbędnych  

do rozliczenia dojazdów w formie wskazanej we Wniosku o zwrot kosztów dojazdu uczestnika 

na szkolenie. Zwrot kosztów wypłacany będzie na konto bankowe wskazane przez uczestnika 

projektu. 
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11. Złożenie niekompletnych lub po terminie określonym w pkt. 5 niezbędnych dokumentów, 

spowoduje nie wypłacenie przez Centrum Rozwoju Lokalnego zwrotu kosztów dojazdu. 

12. Centrum Rozwoju Lokalnego  zastrzega, że łączny zwrot kosztów dojazdów dla uczestników 

projektu nie może przekroczyć kwoty przewidzianej na ten cel w budżecie Projektu 

 tj. 150,00 zł. W przypadku przekroczenia kwoty przewidzianej w budżecie, koszty dojazdu 

pokrywane będą ze środków własnych uczestników projektu. 
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