Regulamin zwrotu kosztów za dojazd
Uczestników projektu: „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+”
Uczestnicy projektu: „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” mogą ubiegać się o zwrot kosztów za dojazd
§1
1. Zwrot kosztów dojazdu nie dotyczy uczestnictwa w procesie rekrutacji.
2. Zwrot kosztów dojazdu dotyczy wyłącznie przejazdów z miejsca zamieszkania na szkolenia, z
wyłączeniem miejsca zamieszkania zgodnego z miejscem odbywania szkolenia.
3. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu korzystając z komunikacji
publicznej.
4. Zwrot kosztów nie obejmuje w szczególności przejazdów taksówką, własnym lub użyczonym
środkiem transportu oraz dopłat za opłatę u konduktora.
5. Wybór drogi dojazdu powinien być optymalny, a poniesione koszty racjonalne.
§2
Wysokość przysługującego zwrotu kosztów dojazdu oblicza się jako:
1. Iloczyn ceny przedłożonego najtańszego biletu wzorcowego w obie strony i liczby
potwierdzonych obecności z listami obecności.
2. W przypadku biletów okresowych (np. tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych) wysokość
zwrotu będzie obliczana według wzoru (cena biletu/okres ważności biletu) *liczba dni obecnych.
3. W przypadku biletów okresowych istnieje możliwość refundacji całości kwoty w przypadku, gdy
zakup biletu okresowego jest uzasadniony ekonomicznie tj. jego zakup jest tańszy niż zakup
zsumowanych biletów jednostkowych.
§3
1. W celu rozliczenia kosztów dojazdu należy złożyć stosowny wniosek i oświadczenie o zwrot
kosztów dojazdu oraz następujące dokumenty:
a. oryginał wzorcowego jednorazowego biletu komunikacji publicznej za przejazd w dniu
kursu, lub oryginał biletu okresowego (np. tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego)
komunikacji publicznej za przejazd,
b. Paragon/potwierdzenie przelewu w przypadku doładowania nośników biletów komunikacji
miejskiej
2. Zwrot kosztów zostanie dokonany po dostarczeniu poprawnie wypełnionego wniosku i
załączników.
3. Uczestnik zobowiązany jest złożyć dokumenty w rozliczeniu miesięcznym do 7 dnia każdego
miesiąca od udzielonego wsparcia w ramach Projektu.
§4
4. Przy dokonywaniu refundacji kosztów dojazdu, dokonywana jest uprzednia weryfikacja wniosku
z listą obecności i załącznikami potwierdzającymi uczestnictwo danej osoby w poszczególnych
dniach trwania kursu.
5. Refundacja zwrotu kosztów dojazdu Uczestnika Projektu następuje w ciągu 14 dni od daty
złożenia kompletnych i zaakceptowanych wniosków (wraz ze wszelkimi załącznikami).
6. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest przelewem na wskazane przez Uczestnika Projektu
konto bankowe lub przekazem pocztowym
§5
1. Powyższy Regulamin udzielania zwrotu kosztów dojazdu na kursy organizowane w ramach
projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła 30+” obowiązuje od dnia rozpoczęcia udziału w projekcie.
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2. Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach zastrzega sobie prawo
do zmiany zasad zwrotu kosztów przejazdu w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie lub
innych nieprzewidzianych zdarzeń, na każdym etapie.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem jego nieważności.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią niniejszego Regulaminu, w całości
zrozumiałem/am jego zapisy i nie wnoszę co do niego żadnych zastrzeżeń. .

……………………………………………………………
(data, czytelny podpis)
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