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WARUNKI ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU NA SZKOLENIA  

DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „MŁODZI - SAMODZIELNI” 

realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.1  

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

1. Zgodnie z Regulaminem rekrutacji Uczestników/czek Projektu „MŁODZI-SAMODZIELNI” 

uczestnikom szkoleń, zamieszkującym poza miejscem realizacji szkolenia przysługuje zwrot 

kosztów dojazdu na szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.  

2. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje na trasie: miejsce zamieszkania – miejsce szkolenia,  

z uwzględnieniem niezbędnych przesiadek oraz w drodze powrotnej. 

3. Zwrot kosztów dojazdu dla Uczestnika szkolenia jest kwalifikowalny do wysokości opłat za 

środki transportu publicznego szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II 

klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku korzystania ze środków 

transportu prywatnego (w szczególności samochodem lub taksówką) jako refundacja 

wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości. 

4. Dokumentowanie kosztów przejazdu: 

a) 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. 

b) Uczestnik projektu przedstawia komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 

1 dzień uczestnictwa w szkoleniu z datami i godzinami wystawienia zgodnymi  

z uczestnictwem w szkoleniu. Obecność na zajęciach musi zostać poświadczona 

podpisem na liście obecności, jego brak skutkował będzie nie uznaniem kosztu dojazdu 

za kwalifikowany. 

c) Komplet biletów wraz z „Formularzem zwrotu kosztów przejazdu” Uczestnik projektu 

składa w Biurze Projektu w terminie do ostatniego dnia uczestnictwa w szkoleniu. 

d) Koszt biletów za jeden dzień (tzw. komplet biletów, tam i z powrotem) zostanie 

wówczas pomnożony przez liczbę dni obecności uczestnika na szkoleniu (na podstawie 

Listy obecności) i na tej podstawie rozliczony. Zwrot kosztów nastąpi do 7 dnia 

następnego miesiąca, w którym Uczestnik/czka Projektu zakończyła udział w szkoleniu. 

e) Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje za bilety MPK dotyczące poruszania się w 

obrębie miejscowości, w której realizowane są szkolenia. 

5. Formularze są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu. 

6. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia przysługuje Uczestnikowi projektu do wysokości 

środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w projekcie. 
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