
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU 

W RAMACH PROJEKTU „Kierunek – BIZNES!”. 

 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 Priorytet V Zatrudnienie, Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

§ 1 Definicje 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:  

1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt pt. „Kierunek – BIZNES!” realizowany przez Regionalne 

Towarzystwo Inwestycyjne S.A. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPPM.05.07.00-22-

0112/16. 

2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin zwrotu kosztów przejazdu w ramach projektu „Kierunek – 

BIZNES!”. 

3. Uczestniku projektu - należy przez to rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w 

ramach projektu „Kierunek – BIZNES!”.  

4. Beneficjencie projektu – należy przez to rozumieć Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., prowadzące 

Biuro Projektu w: 82-440 Dzierzgoń, ul. Wojska Polskiego 3. 

 

 

§ 2 Informacje ogólne 

 

1. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania 

szkolenia/ warsztatów/ doradztwa oraz powrotu do miejsca zamieszkania. 

2. Zwrot kosztów przejazdu może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy miejsce zamieszkania Uczestnika 

projektu znajduje się w innej miejscowości niż miejscowość, w której odbywają się wskazane w ust. 1 formy 

wsparcia. 

 

 

§ 3 Dokumenty 

 

1. W celu zwrotu kosztów przejazdu, Uczestnik projektu składa wniosek o zwrot kosztów przejazdu, którego 

wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. We wniosku o zwrot kosztów przejazdu uczestnik projektu podaje formę wsparcia, w której uczestniczył oraz 

datę zrealizowanego wsparcia. 

3. Beneficjent projektu będzie zwracał uczestnikowi projektu kwotę (pomnożoną przez ilość dni forma wsparcia, 

w których uczestnik projektu uczestniczył) do wartości biletu najtańszego przewoźnika na danej trasie, po 

złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o zwrot kosztów dojazdu. 

4. W przypadku korzystania z własnego środka transportu Beneficjent projektu będzie zwracał kwotę do 

wartości biletu najtańszego przewoźnika na danej trasie, po złożeniu przez uczestnika projektu wniosku o 

zwrot kosztów dojazdu z podaniem trasy dojazdu, kosztu, numeru rejestracyjnego własnego środka 

transportu itp. 

5. W przypadku, gdy na danej trasie nie są wykonywane przewozy publicznymi środkami transportu, koszt 

przejazdu określany jest na podstawie stawki kilometrowej obliczonej zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 

motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) 

 

 

§ 4 Wypłata środków 

 

1. Zwrot kosztów przejazdu przysługuje za dni, w których Uczestnik projektu faktycznie odbywał przewidziane w 

§ 2 ust 1 formy wsparcia, zgodnie z listą obecności w danej formie wsparcia. 

2. Refundacja dokonywana jest na rachunek bankowy Uczestnika projektu podany we wniosku o zwrot kosztów 

przejazdu lub gotówką w Biurze projektu w wyznaczonym przez Beneficjenta projektu terminie. 

3. Beneficjent projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat, w momencie wyczerpania środków 

finansowych przewidzianych na ten cel w projekcie.  

 

 

§ 5 Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Beneficjent projektu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. 

3. W sprawach wątpliwych, nie ujętych w niniejszym Regulaminie ostateczną decyzję podejmie Grupa Sterująca. 

 

 

 

 

 


