Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „<<Reżim i dyktatura to nie
polska struktura…>>. Stan wojenny
i działania opozycji oczami uczniów” współfinansowanego ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (umowa nr 275_I/2015) oraz od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży (umowa nr 9/BAM/2015)

§ 1 Informacje ogólne
1. W ramach projektu „<<Reżim i dyktatura to nie polska struktura…>>. Stan wojenny
i działania opozycji oczami uczniów” współfinansowanego ze środków otrzymanych od
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich (umowa nr 275_I/2015) oraz od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.
w ramach projektu Bank Ambitnej Młodzieży (umowa nr 9/BAM/2015) przewiduje się zwrot
kosztów dojazdu na zajęcia dla Uczestników Projektu.
2. Zwrot kosztów dojazdu można otrzymać na podstawie:
a. wykorzystanych biletów - kwalifikowalne są koszty związane z przejazdem
publicznymi lub prywatnymi środkami transportu (bilety kolejowe II klasą
z miejscówką, a w przypadku, gdy na danej trasie, zgodnie z oświadczeniem
uczestnika projektu, nie jest możliwe wykupienie tego rodzaju biletu – bilety
kolejowe I klasą, bilety autobusowe, bilety komunikacji miejskiej lub prywatnej)
lub
b. na podstawie oświadczeń dotyczących wykorzystania samochodu prywatnego
na ten cel – koszty poniesione przez uczestnika projektu w związku
z przejazdem samochodem prywatnym są kwalifikowalne z uwzględnieniem
przepisów o zwrocie kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych nie będących własnością pracodawcy; uczestnik projektu
zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, w którym musi wskazać trasę
przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, numer rejestracyjny samochodu
własnego lub użytkowanego, pojemność silnika oraz markę samochodu.
3. Zwrot kosztów dojazdu wskazanych w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 50 zł na osobę
w dwie strony. W przypadku, gdy cena biletu (ust. 2 pkt a) lub też rozliczenie kilometrowe
(ust. 2 pkt b) przekroczy tę kwotę, nadwyżkę pokrywa uczestnik.
§ 2 Procedura wypłaty środków
1. Uczestnik projektu zobowiązuje się przekazać Organizatorowi dokumenty niezbędne do
rozliczenia zwrotu kosztów dojazdu, tj. wniosek o zwrot kosztów dojazdu na formularzu
udostępnionym przez Organizatora wraz z kompletem biletów przejazdowych (tam
i z powrotem).
2. Rozliczenia dotyczące zwrotu kosztów dojazdu należy składać Organizatorowi w terminie
do dwóch tygodni od dnia wyjazdu (szkolenia, spotkania, itd.) W celu rozliczenia i zwrotu
kosztów dojazdu niezbędne jest załączenie przez Uczestnika Projektu:
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a. wniosku o zwrot kosztów dojazdu wraz informacją o numerze konta, na jakie mają
zostać przesłane środki;
b. w przypadku przejazdu komunikacją publiczną – wszystkich wykorzystanych
biletów;
c. w przypadku przejazdu samochodem prywatnym – oświadczenia zawierającego:
trasę przejazdu (od – do), liczbę kilometrów, numer rejestracyjny samochodu
własnego lub użytkowanego, pojemność silnika oraz markę samochodu
W przypadku, gdy jednym samochodem podróżuje więcej niż jedna osoba, to koszt dojazdu
zwracany jest jedynie jednej osobie podróżującej tym pojazdem.
Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji, Organizator Projektu
zatwierdza wypłatę środków i dokonuje wypłaty w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia.
Złożenie niekompletnych lub nieterminowo niezbędnych dokumentów, spowoduje odmowę
zwrotu przez Organizatora kosztów dojazdu.
Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia odbywa się w formie przelewu na konto wskazane przez
Uczestnika Projektu we wniosku, o który mowa w ust. 2 pkt a.
Organizator ma prawo sprawdzić wiarygodność danych przedstawionych przez
Uczestników Projektu, prosząc o dodatkowe dokumenty lub weryfikując dane
w odpowiednich instytucjach.

§ 3. Postanowienia końcowe
1. Uczestnik Projektu, ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu, jest zobowiązany do
respektowania zasad niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www.wspolnotapokolen.pl.
3. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany regulaminu w przypadku konieczności
dostosowania go do wytycznych związanych z realizacją Projektu.

