
 
 

 

 

 

 

 

 

Aneks do REGULAMINU ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

dla Uczestników/czek projektu  

„Postaw na swoje! Wsparcie dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą” 

Nr projektu POWR.01.02.01-24-0337/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

 

 

 

Aneks wchodzi w życie z  dniem 1.07.2018r. 
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Było:  

§ 2 

Procedura wypłaty środków 

 

Pkt. 4 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesyłać 

pocztowo w terminie 7 dni od daty podjęcia szkolenia/doradztwa, a po przyznaniu zwrotu należy złożyć 

rozliczenie kosztów dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbywały się szkolenia/doradztwa.  

 

Jest: 

§ 2 

Procedura wypłaty środków 

 

Pkt. 4 Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć osobiście w Biurze Projektu lub przesyłać 

pocztowo w terminie 7 dni od daty podjęcia szkolenia/doradztwa/stażu, a po przyznaniu zwrotu należy złożyć 

rozliczenie kosztów dojazdu wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 10-go dnia następnego miesiąca 

po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, w którym odbywały się szkolenia/doradztwa.  

 

Było:  

 

§ 3 

Ustalanie wysokości przysługującego zwrotu kosztów przejazdu 

II. Szkolenia, doradztwo indywidualne. 

1. Kwota zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia wynosi maksymalnie 16,55 zł/dzień zajęć. Zwrot kosztów 

przejazdów obejmuje dojazd na zajęcia i z powrotem zgodnie z Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-

doradczego, zawartej między Uczestnikiem Projektu a Projektodawcą oraz wskazanego na etapie rekrutacji 

zakresu tematycznego szkoleń i doradztwa związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności 

gospodarczej. 

Maksymalne kwoty zwrotu kosztów dojazdu wynoszą:  

 Szkolenia: maksymalnie 6 spotkań (dni) × 16,55 zł/spotkanie = 99,30 zł;  

 Doradztwo indywidualne: maksymalnie 2 spotkania (dwa dni) x 16,55 zł/ spotkanie = 33,10 zł, 

2. W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego/okresowego przysługuje kwota ustalona na 

podstawie następującego schematu (koszt biletu miesięcznego/okresowego: ilość dni wynikająca z 
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ważności biletu x ilość dni zajęć) z odliczeniem dni nieobecności na zajęciach, chyba że stawka dzienna 

biletu okresowego przekroczy stawkę dzienną biletu jednorazowego, wtedy zwrot następuje po cenie 

kosztu jednorazowego.  

III. Staż zawodowy  

1. Kwota zwrotu kosztów przejazdu na staż wynosi maksymalnie 100zł/miesiąc. Zwrot kosztów 

przejazdów obejmuje dojazd na staż i z powrotem. Maksymalna kwota zwrotu za cały okres stażu 

wynosi 3m-ce × 100,00zł/m-c = 300,00 zł  

2. W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego/okresowego uprawniającego na czas 

trwania stażu przysługuje cała wydatkowana kwota z odliczeniem dni nieobecności na stażu liczona na 

podstawie stawki dziennej.  

3. Stawka dzienna oznacza kwotę biletu podzieloną przez ilość dni wynikającą z ważności biletu.  

4. Koszt biletu okresowego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów 

pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego.  

5. W przypadku korzystania z biletów okresowych konieczne jest, aby termin ważności biletu odpowiadał 

terminowi realizacji stażu. W przypadku biletów okresowych, gdzie okres udziału Uczestnika projektu 

w stażu przypada na okres krótszy niż wskazany w bilecie, refundacja kosztów dojazdu nastąpi poprzez 

wyliczenie odpowiedniej wartości kosztów przejazdu (proporcjonalnie do okresu trwania stażu)  

 

 

Jest: 

1. Kwota zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia wynosi maksymalnie wysokość kosztu biletów komunikacji 

miejskiej / biletów 2 klasy w regionalnym transporcie kolejowym / 1 dzień zajęć. Zwrot kosztów 

przejazdów obejmuje dojazd na zajęcia i z powrotem zgodnie z Umowy o udzielenie wsparcia 

szkoleniowo-doradczego, zawartej między Uczestnikiem Projektu a Projektodawcą oraz wskazanego na 

etapie rekrutacji zakresu tematycznego szkoleń i doradztwa związanych z zakładaniem i prowadzeniem 

działalności gospodarczej. 

2. W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego/okresowego przysługuje kwota ustalona na 

podstawie następującego schematu (koszt biletu miesięcznego/okresowego: ilość dni wynikająca z 

ważności biletu x ilość dni zajęć) z odliczeniem dni nieobecności na zajęciach, chyba że stawka dzienna 

biletu okresowego przekroczy stawkę dzienną biletu jednorazowego, wtedy zwrot następuje po cenie 

kosztu jednorazowego.  
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III. Staż zawodowy  

1. Kwota zwrotu kosztów przejazdu na staż wynosi maksymalnie 138zł/miesiąc. Zwrot kosztów przejazdów 

obejmuje dojazd na staż i z powrotem. Maksymalna kwota zwrotu za cały okres stażu wynosi 3m-ce × 

138,00zł/m-c = 414,00 zł  

2. W przypadku zwrotu kosztów zakupu biletu miesięcznego/okresowego uprawniającego na czas trwania 

stażu przysługuje cała wydatkowana kwota z odliczeniem dni nieobecności na stażu liczona na podstawie 

stawki dziennej.  

3. Stawka dzienna oznacza kwotę biletu podzieloną przez ilość dni wynikającą z ważności biletu.  

4. Koszt biletu okresowego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów 

pojedynczych biletów przekroczy wartość biletu okresowego.  

5. W przypadku korzystania z biletów okresowych konieczne jest, aby termin ważności biletu odpowiadał 

terminowi realizacji stażu. W przypadku biletów okresowych, gdzie okres udziału Uczestnika projektu w 

stażu przypada na okres krótszy niż wskazany w bilecie, refundacja kosztów dojazdu nastąpi poprzez 

wyliczenie odpowiedniej wartości kosztów przejazdu (proporcjonalnie do okresu trwania stażu)  

 


