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REGULAMIN ZWROTU KOSZTOW OPIEKI 

NAD DZIECKIEM LUB DZIEĆMI DO LAT 7 ORAZ OSOBAMI ZALEŻNYMI W PROJEKCIE 

 „Integracja – Aktywizacja - Praca” 

 

realizowanego w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, 

Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja społeczno-zawodowa 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

§ 1  
DEFINICJE 

 
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 
 

1. Beneficjent – Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne Spółka Akcyjna, z siedzibą 82-440 Dzierzgoń, ul. 

Wojska Polskiego 3. 

2. Partnerzy: 

A. Gmina Dzierzgoń, 82-440 Dzierzgoń, ul. Plac Wolności 1, w imieniu którego działają: 

a) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, 

B. Powiat Sztumski, 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 31, w imieniu którego działają: 

a) Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu 

3. Grupa Sterująca – zespół powołany w celu zarządzania Projektem składający się z przedstawicieli 

Beneficjenta oraz przedstawicieli Partnerów. 

4. Projekt – projekt pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” realizowany przez Beneficjenta w ramach Osi 

priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałania 06.01.02. Aktywizacja 

społeczno-zawodowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-

2020, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

5. Biuro Projektu – miejsce, w którym można składać dokumenty rekrutacyjne, przechowywana jest 

dokumentacja Projektu oraz umożliwiony jest kontakt Uczestników projektu z personelem Projektu -  

siedziba Beneficjenta. 

6. Regulamin - należy przez to rozumieć Regulamin zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 

oraz osobami zależnymi w ramach projektu „Integracja – Aktywizacja – Praca”. 

7. Uczestnik projektu – należy przez o rozumieć osobę bezpośrednio korzystającą z udzielanego wsparcia w 

ramach projektu „Integracja – Aktywizacja – Praca”. 

8. Dziecko do lat 7 – dziecko do momentu ukończenia siódmego roku życia będące pod opieką rodzica lub 

opiekuna prawnego, który jest Uczestnikiem projektu. 

9. Osoba zależna – osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami 

rodzinnymi lub powinowactwem z Uczestnikiem projektu lub pozostająca z nim we wspólnym 

gospodarstwie domowym (zgodnie z art. 2 ust. 21 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz. U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) . 
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§ 2 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Uczestnikowi projektu przysługuje prawo ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 

lat 7 lub osobą zależną poniesionych za okres uczestniczenia danego Uczestnika w kursie/szkoleniu lub 

stażu zawodowym organizowanym w ramach projektu „Integracja – Aktywizacja - Praca”. 

2. W przypadku dziecka do lat 7 zwrot kosztów opieki może dotyczyć wyłącznie kosztów przebywania dziecka 

w dziennym punkcie opieki żłobkowej/przedszkolnej liczonych proporcjonalnie do czasu przeznaczonego na 

realizację zaplanowanego w Projekcie dla danego Uczestnika wsparcia oraz zgodnie z zapisami niniejszego 

Regulaminu. 

3. W przypadku opieki nad osobą zależną zwrot kosztów opieki będzie szacowany indywidualnie z 

uwzględnieniem jego racjonalności, tj. możliwości trwałego podjęcia zatrudnienia po Projekcie przez 

Uczestnika projektu mającego pod opieką osobę zależną. 

4. Wysokość refundacji jest liczona proporcjonalnie do czasu uczestnictwa Uczestnika projektu w formach 

wsparcia w ramach Projektu. Uczestnikowi projektu jest należny zwrot kosztów opieki za każdy dzień 

uczestnictwa w kurskie/szkoleniu oraz za każdy dzień obecności na stażu zawodowym. 

5. Środki finansowe przeznaczone w budżecie Projektu na zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do 

lat 7 lub osobą zależną są ograniczone. Liczba Uczestników, którzy mogą skorzystać ze zwrotu kosztów 

opieki jest ograniczona i mogą skorzystać z niej jedynie ci Uczestnicy, którzy nie mają innej możliwości 

zapewnienia opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną. 

 

§2 

PRZYZNANIE PRAWA DO ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB DZIEĆMI DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ 

1. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną następuje po: 

a) wypełnieniu i złożeniu przez Uczestnika projektu Wniosku o zwrot kosztów opieki za wskazany okres 

(Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu); 

b) udokumentowaniu wykonywanej opieki i poniesionych kosztów (Załącznik nr 2 do niniejszego 

Regulaminu). 

2. Uczestnik projektu w celu udokumentowania wykonywanej opieki i poniesionych kosztów do Wniosku o 

zwrot kosztów opieki załącza zaświadczenie instytucji sprawującej opiekę dotyczące okresu wykonywania 

opieki oraz wysokości obowiązkowych kosztów poniesionych przez Uczestnika projektu w związku ze 

sprawowaną opieką nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną (wzór stanowi Załącznik nr 2 do 

niniejszego Regulaminu). 
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3. Beneficjent zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów uprawdopodobniających prawo do 

otrzymania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną. 

4. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Biurze Projektu, za każdy miesiąc uczestnictwa 

w formach wsparcia przewidzianych dla danego Uczestnika projektu, najpóźniej w terminie do 10 dni 

roboczych od dnia zakończenia miesiąca, za który wnioskowana jest refundacja. 

5. Niedostarczenie dokumentów w terminie wskazanym w pkt. 4 spowoduje utratę prawa do otrzymania 

refundacji kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 lub osobą zależną w związku z udziałem 

Uczestnika projektu w formach wsparcia. 

 

§3 

WERYFIKACJA WNIOSKU ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW 

1. Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dostarczonego Wniosku o zwrot kosztów opieki pracownik 

Beneficjenta wylicza i zatwierdza do wypłaty kwotę refundacji. 

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

kosztów opieki pod warunkiem złożenia przez niego wszystkich wymaganych dokumentów i przyznania 

refundacji przez Beneficjenta. 

3. Refundacja może być niższa niż kwota wnioskowana przez Uczestnika projektu. 

4. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat oraz przyjmowania Wniosków, w momencie 

wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel w Projekcie. 

5. Zwrot kosztów opieki przysługuje za godziny i dni, w których Uczestnik projektu faktycznie odbywał 

przewidziane dla niego w Projekcie formy wsparcia. 

6. Weryfikacja obecności Uczestnika projektu na wskazanych we Wniosku formach wsparcia jest dokonywana 

na podstawie list obecności na formach wsparcia. W przypadku nieobecności Uczestnika w zajęciach zwrot 

kosztów opieki nie przysługuje. 

7. Wypłata refundacji nastąpi do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu w którym złożono 

Wniosek o zwrot kosztów opieki, w wysokości odpowiadającej faktycznie poniesionym wydatkom, pod 

warunkiem dostępności środków finansowych na rachunku bankowym Projektu.  

8. Uczestnik projektu jest zobowiązany do zwrotu kwoty otrzymanej refundacji w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania do zwrotu w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych 

dokumentów w celu otrzymania refundacji. 

9. Wniosek o zwrot kosztów opieki nie zawierający kompletu dokumentów lub nieprawidłowo wypełniony, 

będzie rozpatrzony negatywnie i refundacja nie będzie wypłacona. 
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§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. 

 

 

Załączniki: 

1. Wniosek o zwrot kosztów opieki 

2. Wzór zaświadczenia instytucji sprawującej opiekę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


