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ZASADY WYPŁAT – ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU

Zwrot kosztów dojazdu przysługuje 50% Uczestników projektu i następuje po
dostarczeniu Wniosku o zwrot kosztów przejazdu na: doradztwo zawodowe, poradnictwo
grupowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy, pośrednictwo pracy.
WRAZ z
- jednym skasowanym kompletem biletów jednorazowych w obie strony (z datą kiedy
odbywało się wsparcie) lub potwierdzeniem od przewoźnika określającym jednorazowy koszt
przejazdu a trasie od miejsca zamieszkania do miejsca, w którym odbywa się dana forma
wsparcia – W przypadku: doradztwa, poradnictwa grupowego, szkolenia zawodowego,
pośrednictwa pracy

oraz
W przypadku stażu zawodowego należy dostarczyć następujące dokumenty, które pozwolą
zweryfikować czy przejazd został dokonany zgodnie z zasadą racjonalnego gospodarowania
środków unijnych tzn. czy dany przejazd jest najtańszy:

-kompletem biletów jednorazowych oraz potwierdzenie od przewoźnika poświadczające koszt
za bilet miesięczny/30 dniowy
-potwierdzeniem zakupu biletu miesięcznego/30-dniowego oraz potwierdzenie od przewoźnika
poświadczające koszt biletu jednorazowego
Beneficjent dopuszcza również potwierdzenie kosztów dojazdu przedstawione jako odpowiedź
od przewoźnika na wiadomość skierowaną od Uczestnika projektu w związku z wyceną
wskazanej trasy. W wiadomości powinna być wskazana trasa, koszt jednorazowy przejazdu
wraz z informacją o koszcie biletu miesięcznego oraz dane do przewoźnika pozwalające na
zweryfikowanie poniższej wiadomości.

Wypłata środków następuje niezwłocznie po dostarczeniu Wniosku o zwrot za przejazd na:
doradztwo zawodowe, poradnictwo grupowe, szkolenie zawodowe, staż zawodowy,
pośrednictwo pracy. W przypadku przejazdu na szkolenie zawodowe wypłata następuje po
otrzymaniu dziennika szkoleniowego (od firmy prowadzącej szkolenie) wraz z listami
obecności na szkoleniu.
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W przypadku stażu zawodowego po dostarczeniu listy obecności na stażu, między 15 a 20
dniem miesiąc. Refundacja zwrotu kosztów dojazdu na staż zawodowy następuje wg. kalkulacji
dokonanej przez Kierownika projektu, który weryfikuje refundację odnosząc ją do liczby
obecności na stażu zawodowym.

Przykład:
Uczestnik projektu rozpoczął staż zawodowy 20.01.2020r., koszt biletu jednorazowego wynosi
16,80 zł, bilet miesięczny wynosi 238,00 zł, liczba dni roboczych kiedy Uczestnik projektu
odbywał staż wynosi 9 (w tym czasie UP nie pracował zdalnie anie nie przebywał na zwolnieniu
lekarskim)

KALKULACJA: 9 dni* 16,80 zł = 201,60 zł (kwota zwrotu przysługująca UP)
Gdyby Uczestnik projektu realizował staż cały miesiąc tzn. 21 dni kalkulacja wyglądałaby
następująco:
21 dni* 16,80 zł = 352,80 zł
W tym przypadku Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu jedynie do
wysokości biletu miesięcznego tzn. 238,00 zł

Beneficjent dopuszcza możliwość wstrzymania wypłat w przypadku braku środków bądź
wypłacenia zwrotów kosztów dojazdu większej liczbie osób w przypadku powstania
oszczędności w projekcie.

UWAGA: Wyjątek od terminowego wypłacenia zwrotów kosztu dojazdu stanowi sytuacja, w
której projekt oczekuje na koleją transzę środków od Wojewódzkiego Urzędu Pracy na
realizację zadań.
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