Projekt „Młode kadry podkarpacia – II edycja” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu
nr POWR.01.02.01-18-0036/19-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych
na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU
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§2
ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU
1. Uczestnik/czka projektu może ubiegać się o zwrot kosztów DOJAZDU za okres udziału w stażu
zawodowym oraz szkoleniach. Organizator zastrzega możliwość odmowy wypłaty tych
kosztów osobom dla których wyczerpią się środki przewidziane w projekcie.
2. Koszty dojazdu mogą być zwrócone Uczestniczkom/czkom projektu dojeżdżającym na
szkolenia oraz staż zawodowy z miejscowości innej niż miejscowość, w której prowadzone jest
szkolenie lub w której Uczestnik/czka odbywa staż zawodowy.
3. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest do wysokości ceny biletu najtańszego środka
komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania Uczestnika/czki projektu do miejsca
odbywania szkolenia lub stażu zawodowego.
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§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
TARR S.A. - Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy
ul. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 00 22, strona internetowa: www.tarr.pl,
e-mail: tarr@tarr.pl
Projekt jest to przedsięwzięcie, pt. „Młode kadry podkarpacia – II edycja” nr projektu
POWR.01.02.01-18-0036/19-00 realizowany przez Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego
S.A. w Tarnobrzegu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś
Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób na regionalnym rynku
pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie
Umowy z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,
pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.
Okres realizacji projektu: od 02.12.2019 roku do 31.08.2021 roku.
Zasięg terytorialny projektu: województwo podkarpackie.
Biuro Projektu – jest to wydzielona do realizacji projektu komórka TARR S.A. mieszcząca się
w Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400
Tarnobrzeg, tel. tel. 15 822 00 22; 533 399 356.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu
Społecznego i budżetu państwa.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa kryteria i zasady zwrotu kosztów
dojazdu na szkolenia zawodowe, staże, szkolenia przed założeniem DG organizowanych w ramach
Projektu pt. „Młode kadry podkarpacia – II edycja”.
Beneficjent – Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (TARR S.A.) z siedzibą przy
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 822 00 22, www.tarr.pl.
Uczestnik/czka projektu – osoba fizyczna, która zakwalifikowała się do udziału w projekcie
i podpisała Dokumenty Rekrutacyjne.

4. Maksymalną kwotę zwrotu kosztów dojazdów na szkolenia zawodowe oraz szkolenia przed
założeniem DG ustala się na poziomie 20 zł/osobę na dzień, natomiast na staże zawodowe ustala
się na poziomie 13,60 zł/osobę na dzień.
5. Wypłata odbywać się będzie do 7 dnia kolejnego miesiąca, za który przysługuje zwrot kosztów
na konto bankowe wskazane przez Uczestnika/czkę projektu pod warunkiem dostępności
środków finansowych na koncie bankowym projektu.
6. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest przez Beneficjenta z dołu po zakończeniu
szkolenia/stażu zawodowego na rachunek wskazany przez Uczestnika/czkę projektu.
7. Refundacja kosztów przysługuje wyłącznie po przedstawieniu ich udokumentowania,
w wysokości odpowiadającej udokumentowanym i faktycznie poniesionym wydatkom.
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§4
PROCEDURA WYPŁATY ZWROTU
Zwrot kosztów dojazdu następuje po dokonaniu weryfikacji obecności Uczestniczka/czki
projektu w poszczególnych dniach szkolenia/kursu zawodowego w ramach projektu na podstawie
listy obecności, po weryfikacji poprawności jej wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz
po weryfikacji wszystkich złożonych dokumentów. W przypadku wyczerpania się środków
przewidzianych w projekcie na ten cel, Beneficjent zastrzega sobie możliwość odmowy wypłaty
tych kosztów.
Weryfikacji o której mowa w § 4 ust. 1 dokonują Pracownicy projektu, a następnie sporządzają
listę wniosków rekomendowanych do zwrotu kosztów dojazdu. Lista zostanie opublikowana na
stronie internetowej projektu www.mlodekadrypodkarpacia.pl
Refundacja dokonywana będzie na rachunek bankowy Uczestnika/czki projektu podany we
wniosku.
W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych
od Uczestnika/czki projektu zobowiązana jest ona dostarczyć te dokumenty w trybie i terminie
wskazanym przez TARR S.A.
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§3
WYMAGANE DOKUMENTY - ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU
Koszt przejazdu zwracany jest na podstawie złożonego przez Uczestnika/czkę projektu Wniosku
o zwrot kosztów przejazdu.
W przypadku dojazdu środkiem publicznym do Wniosku o zwrot kosztów przejazdu
Uczestnik/czka projektu zobowiązany/a jest dołączyć jeden bilet (jednorazowy/okresowy)
potwierdzający przejazd na szkolenie/staż zawodowy.
Podstawą do rozliczenia kosztów przejazdu prywatnym środkiem transportu jest wypełnione
oświadczenie, będące integralną częścią Wniosku o zwrot kosztów przejazdu, o wykorzystywaniu
prywatnego środka transportu celem dojazdu na szkolenia/staż zawodowy.
Zwrot kosztów przejazdu przysługuje wyłącznie za dni, w których Uczestnik/czka projektu był/a
obecny/a na szkoleniu/stażu zawodowym).
Beneficjent może odmówić Uczestnikowi/czce projektu przyznania lub dokonania zwrotu
kosztów przejazdu w przypadku niewłaściwego udokumentowania poniesionych kosztów.
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej projektu
www.mlodekadrypodkarpacia.pl
Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo
na stronie internetowej Projektu www.mlodekadrypodkarpacia.pl
Regulamin
zostanie
udostępniony
na
stronie
internetowej
Projektu:
www.mlodekadrypodkarpacia.pl oraz do wglądu w Biurze Projektu.
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