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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU W RAMACH 

PROJEKTU „TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE” 
 

Projekt pn. „Twój biznes na Lubelszczyźnie” (nr RPLU.09.03.00-06-0074/16) współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych 

w partnerstwie z Fundacją Inicjonowania Rozwoju Społecznego Umowy nr 95/RPLU.09.03.00-06-0074/16-00 

zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. 

 

§ 1 

Informacje ogólne 

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu za udział w szkoleniu ABC 

przedsiębiorczości i doradztwa indywidualnego w ramach projektu „Twój biznes na 

Lubelszczyźnie”  

nr RPLU.09.03.00-06-0074/16 w ramach Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój 

przedsiębiorczości. 

2. Szkolenie ABC przedsiębiorczości i doradztwo indywidualne w ramach Projektu 

współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie 

z Fundacją Inicjonowania Rozwoju Społecznego.  

4. Projekt „Twój biznes na Lubelszczyźnie” realizowany jest na terenie województwa 

lubelskiego w okresie 01.08.2017 – 28.02.2019 r.  

 

ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 

 

§ 2 

Warunki zwrotu kosztów dojazdu 

 

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

ABC/doradztwa w dzień szkolenia ABC/doradztwa w wysokości do 18,00 zł brutto 

przypadających na Uczestnika na każdy dzień szkolenia ABC/doradztwa. Związku 

z powyższym maksymalna wysokość zwrotu kosztów dojazdu wynosi:  

 126,00 zł brutto za udział w szkoleniu ABC przedsiębiorczości – max. 7 dni, 

 144,00 zł brutto za udział w doradztwie indywidualnym – max. 8 dni  

Łącznie: 270,00 zł/osobę. 

2. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu: 

 komunikacją publiczną, 

 samochodem prywatnym. 

3. Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wnioski Uczestników Projektu. 

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej projektu www.twojbiznes.fipi.pl 

oraz w Biurze projektu: ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin. Wnioski należy składać do 
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prowadzącego zajęcia, osobiście bądź listownie do Biura projektu – miesięcznie i oddzielnie 

za każdą formę wsparcia szkolenie ABC/doradztwo) – do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, za który jest składany wniosek. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje utratą prawa 

do refundacji kosztów dojazdu za szkolenie ABC/doradztwo. 

4. Beneficjent zastrzega możliwość odmowy wypłaty ww. kosztów osobom, dla których 

wyczerpią się środki przewidziane w projekcie. 

5. Istnieje możliwość jednokrotnego uzupełnienia ewentualnych braków w wymaganych 

dokumentach. Nieczytelne lub pokreślone dokumenty, bez wszystkich wymaganych 

załączników, składane po terminie nie będą uznawane przez Realizatora Projektu/Partnera 

Projektu. 

6. Uczestnik projektu powinien złożyć komplet niezbędnych i prawidłowo wypełnionych 

dokumentów w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest 

składany wniosek. Wnioski należy składać miesięcznie i oddzielnie za każdą formę wsparcia 

(szkolenie ABC/doradztwo). Niedotrzymanie tego terminu skutkuje utratą prawa do refundacji 

kosztów dojazdu za szkolenie ABC/doradztwo. 

§ 3 

Dokumenty 

 

Koszty podróży komunikacją publiczną 

 

Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości udokumentowanych kosztów przejazdu 

najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie

 (koszt wynikający z załączonych 

biletów), jednak nie więcej niż 18,00 zł brutto/dzień szkolenia ABC/doradztwa. 

Wymagane dokumenty:  

1) poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu komunikacją 

publiczną - Załącznik nr 1 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Twój 

biznes na Lubelszczyźnie”, 

2) udokumentowanie poniesienia kosztów przejazdu (w obie strony w dniu szkolenia 

ABC/doradztwa w postaci: biletów komunikacji publicznej (bilety kolejowe II klasy, bilety 

PKS, bilety komunikacji miejskiej (MPK) i podmiejskiej – jednorazowych lub 

długoterminowych np. imiennych miesięcznych rozliczanych odpowiednio za czas trwania 

szkolenia ABC/doradztwa (koszt biletu miesięcznego/30 dni x ilość dni szkolenia 

ABC/doradztwa). 

Bilety muszą być niezniszczone i czytelne. W przypadku znacznego stopnia ich 

uszkodzenia Organizator nie będzie zwracał za nie środków finansowych. 

 

Koszty podróży samochodem prywatnym  

                                                           

 Najtańszym biletem komunikacji publicznej jest bilet miesięczny. W przypadku, gdy wartość biletów 

jednorazowych w danym miesiącu przekroczy wartość biletu miesięcznego, zasadnym jest przyjęcie kosztu 

biletu miesięcznego za górną granicę, do jakiej można udzielić zwrotu. Jednak w sytuacji, gdy ilość przejazdów 

w miesiącu jest niewielka i suma kosztów biletów jednorazowych nie przekracza ceny biletu miesięcznego, 

podczas dokonywania zwrotu należy wziąć pod uwagę ceny biletów jednorazowych. 
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Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości przejazdów 

i ceny najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie

, jednak nie więcej niż 18,00 zł 

brutto/dzień szkolenia ABC/doradztwa. 

Wymagane dokumenty: 

1) poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o zwrot kosztów dojazdu samochodem 

prywatnym - Załącznik nr 2 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu 

„Twój biznes na Lubelszczyźnie”, 

2) kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z dopiskiem „Potwierdzam za zgodność 

z oryginałem” (data, podpis Uczestnika projektu) – do wglądu, 

3) zaświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o cenie 

najtańszego biletu na danej trasie (Załącznik nr 3 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu 

w ramach projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie”) lub w przypadku odmowy wydania 

przez przewoźnika takiego zaświadczenia – oświadczenie Uczestnika o cenie najtańszego 

biletu na trasie dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia 

ABC/doradztwa - Załącznik nr 4 do Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu 

„Twój biznes na Lubelszczyźnie”. 

§ 4 

Procedura wypłaty zwrotu kosztów dojazdu 

 

1. Zwrot kosztów przejazdu wynikał będzie z rzeczywistej kalkulacji oraz liczby dni, w których 

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

Niemniej koszt ten nie może przekroczyć kwoty 18 zł brutto/dzień szkolenia ABC/doradztwa 

przypadającej na jednego Uczestnika.  

2. Zwrot kosztów dokonywany będzie przelewem, po weryfikacji prawidłowości dokumentów 

i zgodności z listą obecności na zajęciach, na podane we wniosku konto bankowe w terminie 

30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionych dokumentów i wpłynięcie na konto 

Realizatora Projektu środków na pokrycie wydatków związanych z realizacją projektu. 

Uczestnikom/czkom Projektu nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem 

wypłaty Zwrotu kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez 

Instytucję Pośredniczącą środków na realizację projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie”. 

3. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty zwrotu 

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

środków na realizację projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie”.  

4. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od 

Uczestnika zobowiązany jest on dostarczyć te dokumenty w trybie i terminie ustalonym 

z Beneficjentem.  

§ 5 

                                                           

 Najtańszym biletem komunikacji publicznej jest bilet miesięczny. W przypadku, gdy wartość biletów 

jednorazowych w danym miesiącu przekroczy wartość biletu miesięcznego, zasadnym jest przyjęcie kosztu 

biletu miesięcznego za górną granicę, do jakiej można udzielić zwrotu. Jednak w sytuacji, gdy ilość przejazdów 

w miesiącu jest niewielka i suma kosztów biletów jednorazowych nie przekracza ceny biletu miesięcznego, 

podczas dokonywania zwrotu należy wziąć pod uwagę ceny biletów jednorazowych.  
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Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Fundację Instytut Projektów 

Innowacyjnych. 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Twój biznes 

na Lubelszczyźnie” w projekcie należy do Fundacji Instytut Projektów Innowacyjnych.  

3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji wytycznych, 

warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.  

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze projektu oraz na stronie internetowej 

projektu: www.twojbiznes.fipi.pl. 

§ 6 

Załączniki 

 

1. Załącznik nr 1 Wniosek Uczestnika projektu o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną. 

2. Załącznik nr 2 Wniosek Uczestnika projektu o zwrot kosztów dojazdu samochodem 

prywatnym. 

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji 

publicznej o cenie najtańszego biletu na danej trasie. 

4. Załącznik nr 4 Oświadczenie Uczestnika o cenie najtańszego biletu na danej trasie 

(w przypadku odmowy wydania przez przewoźnika takiego zaświadczenia). 

 

http://www.twojbiznes.fipi.pl/

