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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

w ramach projektu o projektu „Nowe Horyzonty!” nr RPWM.11.01.01-28-0135/18 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu dla Uczestników/-czek projektu 

na poniższe formy wsparcia: Warsztaty Kuźnia Optymizmu, indywidualne poradnictwo 

psychologiczne lub prawne; szkolenie zawodowe i ICT; staże zawodowe, organizowane 

w ramach projektu „Nowe Horyzonty” 

2. Projekt o projektu „Nowe Horyzonty!” realizowany jest przez Stowarzyszenie HUMANEO oraz 

TAG Consulting Marta Maciejak-Tomczyk na terenie województwa warmińsko - mazurskiego,  

w okresie od 01kwietnia 2019 do 30 czerwca 2020. 

§ 2 

Warunki zwrotu kosztów dojazdu 

1. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca odbywania zajęć 

do wysokości równowartości najtańszego środka transportu na danej trasie za każdy dzień 

uczestnictwa w zajęciach. 

2. W przypadku, gdy zajęcia realizowane są w różnych lokalizacjach, należy załączyć oświadczenie 

przewoźnika o cenie biletu oraz bilet z jednego dnia przejazdu (jeśli dotyczy) dla każdej z tych 

lokalizacji odrębnie. 

3. Zwrot kosztów dojazdu wynikał będzie z rzeczywistej kalkulacji oraz liczby dni, w których 

Uczestnik był obecny na zajęciach (za dni nieobecności zwrot kosztów nie przysługuje). 

4. Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wnioski Uczestników/-czek Projektu. 

Formularze wniosków są dostępne w Biurze projektu: ul. Warszawska 55, 82-300 Elbląg.  

Wnioski należy składać osobiście lub listownie do Biura Projektu. 

5. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu: 

a) komunikacją publiczną, 

b) prywatnym (własnym lub użyczonym) środkiem transportu (samochód, motocykl, 

motorower). 

6. Organizator projektu zwraca uczestnikowi koszty związane z dojazdami na/z miejsca 

odbywania zajęć z/do miejsca zamieszkania na wniosek uczestnika (załącznik nr 1). 

7. Na każdą formę wsparcia należy złożyć osobny Wniosek. 
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8. Niezłożenie dokumentów, złożenie dokumentów nieczytelnych lub niekompletnych skutkować 

będzie nie wypłaceniem zwrotu kosztów dojazdu. 

9. W przypadku, gdy Uczestnik/-czka Projektu korzysta z prywatnego samochodu osobowego, 

koszt dojazdu może być rozliczany na podstawie oświadczenia przewoźnika o kosztach przejazdu 

na danej trasie oraz oświadczenia o korzystaniu z prywatnego samochodu osobowego.  

Zwrot następuje do wysokości odpowiadającej cenie najtańszego biletu na danej trasie.  

10. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów (w tym zweryfikowaniu 

z listą obecności), Koordynator Projektu zatwierdza wypłatę środków.  

11. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany będzie przelewem, na konto bankowe Uczestnika Projektu, 

najpóźniej do końca następnego miesiąca, po złożeniu rozliczenia. 

12. Uczestnikowi/-czce nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty zwrotu 

kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek Beneficjenta 

środków na realizację projektu  „Nowe Horyzonty!”  

§ 3 

Postanowienia końcowe 

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia realizacji projektu. 

2. Regulamin dostępny jest w Biurze projektu. 

3. Ostateczna interpretacja zapisów Regulaminu należy do Koordynatora projektu. 

4. Kwestie sporne nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane będą przez 

Beneficjenta. 

5. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do niniejszego Regulaminu. 

6. Zwrot kosztów dojazdu następuje najpóźniej do 14 dni od zakończenia przez 

Uczestnika udziału w poszczególnych formach wsparcia. 

 

 


