Regulamin zwrotu kosztów dojazdów uczestników projektu
„Doświadczenie kapitałem na starcie”

§1
Uczestnik Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji wsparcia
doradczo-szkoleniowego.
§2
Zwrot kosztów dojazdów dla Uczestników Projektu nastąpi po zakończeniu realizacji wsparcia
przewidzianego dla danego UP:
1. po zakończeniu wsparcia szkoleniowego, na które będą składać się szkolenia przed
rozpoczęciem działalności gospodarczej
(tj. Aspekty formalno–prawne podjęcia i
prowadzenia działalności gospodarczej, Księgowość w małej firmie, Marketing i promocja
firmy, Negocjacje oraz Biznes plan)
2. po zakończeniu wsparcia doradczego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej z
oficerem dotacyjnym;
na podstawie złożonego przez Uczestnika wniosku o refundację wraz z załącznikami.
§3
Koszty dojazdu na wsparcie szkoleniowo-doradcze, które mogą zostać zrefundowane każdemu
z Uczestników dotyczą przejazdów następującymi środkami transportu:
1. Komunikacja publiczna (komunikacja miejska, PKS, PKP- II klasa, przewoźnicy prywatni),
2. Komunikacja prywatna (prywatny samochód).
§4
1. Zwrot kosztów dojazdu środkami komunikacji publicznej i/lub prywatnej nastąpi na
podstawie złożonego przez Uczestnika wniosku o refundację (wraz z oświadczeniem
i uzasadnieniem konieczności odbycia podróży komunikacją prywatną, jeśli dotyczy)
i następujących załączników:
a. Ewidencji kosztów dojazdu na wsparcie doradczo-szkoleniowe – ze wskazaniem
korzystania z transportu prywatnego i/lub prywatnego oraz wysokości kosztów
przejazdu liczonych według cen biletów za przejazd komunikacją publiczną na trasie
miejsce zamieszkania Uczestnika Projektu – Fundacja Edukacja Bez Granic Katowice
ul. Drzymały 9 (miejsce realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego);
b. Cennika/cenników usług przewoźników publicznych na trasie: miejsce zamieszkania
Uczestnika Projektu – Fundacja Edukacja Bez Granic Katowice ul. Drzymały 9
(miejsce realizacji wsparcia szkoleniowo-doradczego);
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c. Oświadczenia właściciela pojazdu o jego użyczeniu Uczestnikowi Projektu w celu
dojazdu na wsparcie doradczo-szkoleniowe – jeżeli Uczestnik wykorzystywał do
tego celu samochód będący własnością osoby trzeciej.
2. Wysokość refundowanych kosztów dojazdu nie może przekroczyć kwoty 19,40 zł/dzień
(dojazd i powrót) przypadającej na jednego Uczestnika Projektu.
3. Beneficjent (Fundacja Edukacja Bez Granic) dokona zwrotu poniesionych kosztów jedynie w
przypadku przedstawienia kompletnego wniosku o refundację – z wypełnionymi wszystkimi
polami oraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Beneficjent nie zwróci kosztów dojazdu
taksówką.
§5
1. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu nastąpi po weryfikacji kompletności i prawidłowości
wypełnienia złożonego wniosku o refundację i zgodności z listą obecności, danych
dotyczących kosztów dojazdu w nim przedstawionych w terminie do 10 dni roboczych od
daty złożenia wniosku o refundację pod warunkiem dostępności środków na rachunku
Beneficjenta.
2. Ostateczny termin składania wniosków o refundację wyznaczony zostaje na 15 dni roboczych
od zakończenia poszczególnych form wsparcia szkoleniowo-doradczego opisanych w §2
niniejszego Regulaminu. Niedotrzymanie tego terminu przez Uczestnika skutkuje utratą
prawa do refundacji kosztów dojazdu.
3. Wypłata następuje przelewem na wskazane we wniosku o refundację przez Uczestnika konto
bankowe.
§6
1. Ostateczna interpretacja regulaminu zwrotu kosztów dojazdów Uczestników szkoleń
w ramach projektu „Doświadczenie kapitałem na starcie” należy do Zarządu Fundacji
Edukacja Bez Granic
2. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych,
warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.
§7
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Fundacji Edukacja Bez
Granic.
2. Aktualna treść regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest w Biurze Projektu i na stronie
internetowej www.e-fundacja.pl
Załączniki:
1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na wsparcie szkoleniowo-doradcze.
2. Ewidencja kosztów dojazdu.
3. Oświadczenie właściciela pojazdu.
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