REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU
w projekcie
„Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej”
§1
Informacje ogólne
1. Zwrot kosztów dojazdu oraz zakwaterowania stanowią dodatkową formę wsparcia w projekcie, z której
może skorzystać każdy z Uczestników według zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Projekt przewiduje trzy rodzaje wsparcia dodatkowego dla uczestników projektu realizujących staże
zawodowe:
a) zwrot kosztów dojazdu i powrotu z/do miejsca zamieszkania dla studentów zamiejscowych realizujących
staże w miejscowościach oddalonych powyżej 50km od miejsca zamieszkania, w szczególności
studentów Wydziału Zamiejscowego w Chojnicach realizujących staże zawodowe w firmach
znajdujących się na terenie Trójmiasta
b) zwrot kosztów zakwaterowania studentów zamiejscowych realizujących staże w miejscowościach
oddalonych powyżej 50km od miejsca zamieszkania, w szczególności studentów Wydziału
Zamiejscowego w Chojnicach realizujących staże zawodowe w firmach znajdujących się na terenie
Trójmiasta
c) zwrot kosztów biletów miesięcznych dla osób dojeżdżających na staż (komunikacja miejska / SKM)
3. Refundacja kosztów poniesionych przez Uczestnika na w/w wsparcia każdorazowo odbywa się na
podstawie:
a) złożonego przez Uczestnika wniosku o refundację
b) przedłożonych przez Uczestnika oryginalnych, czytelnych dokumentów potwierdzających poniesienie
wydatku (biletów, faktur, etc.)
Dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.
4. W przypadku stwierdzenia przez Beneficjenta nieprawidłowości (w tym m.in. nieuzasadnionego zaprzestania
przez studenta uczestnictwa w stażu) Beneficjent ma prawo żądać od Uczestnika Projektu zwrotu kosztu
poniesionych refundacji.
§2
Zwrot kosztów dojazdu i powrotu z/do miejsca zamieszkania dla studentów zamiejscowych
1. Zgodnie z założonym budżetem projektu, wsparciem określonym w §1 pkt 2a) niniejszego regulaminu
objętych zostanie 20 uczestników projektu, w całym okresie jego trwania (ok. 10 os w 2018r. i 10 os. w
2019r.). Wsparcie przyznawane jest w oparciu o kolejność zgłoszeń, a w przypadku większej ilości
zainteresowanych - w oparciu o ranking odległości / cen przejazdu na danej trasie.
2. Uczestnik objęty w/w formą wsparcia w trakcie trwania trzymiesięcznego stażu może skorzystać z
pojedynczego dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu (przed rozpoczęciem stażu), oraz
z pojedynczego powrotu z miejsca odbywania stażu do miejsca zamieszkania (po zakończeniu stażu). Łączna
kwota obu przejazdów na danej trasie wynosi maksymalnie 200,00 zł brutto.
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3. Uczestnik wyrażający chęć skorzystania z w/w formy wsparcia powinien złożyć do Biura Projektu (ul.
Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot, pok. 017) następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany wniosek o dokonanie zwrotu za dojazd (stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu)
b) Oryginał zakupionego biletu na trasie miejsce stałego zamieszkania – miejsce zamieszkania na czas
realizacji stażu, wraz z potwierdzeniem zakupu
4. Rozliczenie dokonywane jest po zakończeniu przez uczestnika stażu zawodowego. W przypadku
dostarczenia przez uczestnika biletów, których łączna cena przewyższa zakładaną kwotę 200,00zł brutto,
Beneficjent dokonuje zwrotu wyłącznie do kwoty wykazanej w budżecie projektu. W przypadku
dostarczenia przez uczestnika biletów na kwotę niższą niż kwota założona w budżecie, refundacja
dokonywana jest do wysokości faktycznie poniesionego wydatku.
§3
Zwrot kosztów zakwaterowania studentów zamiejscowych
1. Zgodnie z założonym budżetem projektu, wsparciem określonym w §1 pkt 2b) niniejszego regulaminu
objętych zostanie 18 uczestników projektu, w całym okresie jego trwania (ok. 9 os w 2018r. i 9 os. w
2019r.). Wsparcie przyznawane jest w oparciu o kolejność zgłoszeń, a w przypadku większej ilości
zainteresowanych - w oparciu o ranking odległości.
2. Uczestnik objęty w/w formą wsparcia w trakcie trwania trzymiesięcznego stażu może skorzystać z
trzymiesięcznego zakwaterowania, którego kwota wynosi maksymalnie 1500,00 zł brutto / miesiąc.
3. Uczestnik wyrażający chęć skorzystania z w/w formy wsparcia powinien złożyć do Biura Projektu (ul.
Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot, pok. 017) następujące dokumenty:
a)

Wypełniony i podpisany wniosek o dokonanie zwrotu za zakwaterowanie (stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu),
b) Oryginał faktury/rachunku (zawierającego dane imienne uczestnika projektu) lub kserokopię umowy
najmu,
c) Potwierdzenie przelewu / zapłaty.
4. Uczestnik może dokonać rozliczenia zarówno w trakcie trwania miesiąca stażowego, jak i po jego
zakończeniu, pod warunkiem przedłożenia w Biurze Projektu dokumentów wyszczególnionych pkt. 3
niniejszego paragrafu.
5. W przypadku dostarczenia przez uczestnika faktury / rachunku / umowy najmu o wartości miesięcznej
przewyższającej zakładaną kwotę 1500,00zł brutto, Beneficjent dokonuje zwrotu wyłącznie do kwoty
wykazanej w budżecie projektu. W przypadku dostarczenia przez uczestnika faktury / rachunku/ umowy
najmu na kwotę niższą niż kwota założona w budżecie, refundacja dokonywana jest do wysokości faktycznie
poniesionego wydatku.
§4
Zwrot kosztów biletów miesięcznych
1. Zgodnie z założonym budżetem projektu, wsparciem określonym w §1 pkt 2c) niniejszego regulaminu objęci
zostaną wszyscy uczestnicy biorący udział w programie stażowym.
2. Uczestnik objęty w/w formą wsparcia w trakcie trwania trzymiesięcznego stażu może rozliczyć 3 bilety
miesięczne, każdy z nich na kwotę wynoszącą maksymalnie 100,00 zł brutto / miesiąc.

„Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej Szkoły Wyższej”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

3. Uczestnik wyrażający chęć skorzystania z w/w formy wsparcia powinien złożyć do Biura Projektu (ul.
Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot, pok. 017) następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany wniosek o dokonanie zwrotu kosztów biletu miesięcznego (stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)
b) Oryginał zakupionego imiennego biletu miesięcznego na trasie miejsce zamieszkania – miejsce
realizacji stażu, wraz z potwierdzeniem zakupu
c) W przypadku biletów miesięcznych ZTM – kserokopię karty miejskiej z potwierdzeniem zakupu
4. Rozliczenie dokonywane jest po każdym miesiącu stażu zawodowego, po zakończeniu ważności biletu
miesięcznego. W przypadku dostarczenia przez uczestnika biletu, którego cena przewyższa zakładaną kwotę
100,00zł brutto, Beneficjent dokonuje zwrotu wyłącznie do kwoty wykazanej w budżecie projektu. W
przypadku dostarczenia przez uczestnika biletów na kwotę niższą niż kwota założona w budżecie, refundacja
dokonywana jest do wysokości faktycznie poniesionego wydatku.
§5
Postanowienia końcowe
1. Zwrot kosztów dojazdu zostanie wypłacony Uczestnikowi Projektu poprzez przelew na konto Uczestnika
Projektu wskazane przez niego we wniosku o refundację, w terminie 30 dni od dnia złożenia oryginalnych,
kompletnych, poprawnych i czytelnych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia kosztów dojazdu.
2. Zwrot kosztów zakwaterowania zostanie wypłacony Uczestnikowi Projektu poprzez przelew na konto
Uczestnika Projektu wskazane przez niego we wniosku o refundację, w terminie 15 dni od dnia złożenia
oryginalnych, kompletnych, poprawnych i czytelnych dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia
kosztów zakwaterowania.
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Beneficjent Projektu.

Załączniki:
Załącznik Nr 1: Wniosek o refundację kosztów dojazdu dla studentów zamiejscowych
Załącznik Nr 2: Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania dla studentów zamiejscowych
Załącznik Nr 3: Wniosek o refundację kosztu biletu miesięcznego
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Załącznik Nr 1: Wniosek o refundację kosztów dojazdu dla studentów zamiejscowych
……….……………………..
Miejscowość, data

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU NA STAŻ ZAWODOWY
Imię (imiona) i nazwisko Wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

Adres stałego zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres tymczasowego zamieszkania w okresie realizacji stażu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce realizacji stażu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dojazd w dniu…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

W związku z moim udziałem w projekcie „Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej
Szkoły Wyższej” zwracam się z prośbą o refundację kosztu przejazdu do / z* miejsca mojego stałego
zamieszkania, do / z* miejsca mojego tymczasowego zamieszkania w okresie realizacji stażu.

Oświadczam, iż odległość między miejscem mojego stałego i tymczasowego zamieszkania wynosi …………km,
w związku z czym spełniam kryterium uprawniające mnie do skorzystania z refundacji kosztów dojazdu.

Proszę o wypłacenie mi zwrotu kosztów w kwocie…………………….........,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………)
na rachunek bankowy numer:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
/podpis Uczestnika projektu/
Załączniki:
1. Bilet
2. Potwierdzenie zakupu biletu
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*Niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2: Wniosek o refundację kosztów zakwaterowania dla studentów zamiejscowych
……….……………………..
Miejscowość, data

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA
W OKRESIE REALIZACJI STAŻU ZAWODOWEGO
Imię (imiona) i nazwisko Wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

Adres stałego zamieszkania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres tymczasowego zamieszkania w okresie realizacji stażu:
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
Miejsce realizacji stażu:
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

Okres realizacji stażu: ……………………………………………………….……………………………………………………………………………….

W związku z moim udziałem w projekcie „Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów Sopockiej
Szkoły

Wyższej”

zwracam

się

z

prośbą

o

refundację

kosztu

zakwaterowania

za

okres

…………………………………………………….
Oświadczam, iż odległość między miejscem mojego stałego i tymczasowego zamieszkania wynosi …………km,
w związku z czym spełniam kryterium uprawniające mnie do skorzystania z refundacji kosztów
zakwaterowania.

Proszę o wypłacenie mi zwrotu kosztów w kwocie…………………….........,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………)
na rachunek bankowy numer:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
/podpis Uczestnika projektu/
Załączniki:
1. Faktura / Rachunek / Kserokopia umowy najmu
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2. Potwierdzenie przelewu / zapłaty

Załącznik Nr 3: Wniosek o refundację kosztu biletu miesięcznego
……….……………………..
Miejscowość, data

WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTU BILETU MIESIĘCZNEGO
W OKRESIE REALIZACJI STAŻU ZAWODOWEGO

Imię (imiona) i nazwisko Wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania w okresie realizacji stażu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Miejsce realizacji stażu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Okres realizacji stażu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

W związku z moim udziałem w projekcie „Praktykuj umiejętności! Program staży dla studentów
Sopockiej Szkoły Wyższej” zwracam się z prośbą o zwrot kosztu biletu miesięcznego za okres
……………………………………………………………….. .

Proszę o wypłacenie mi zwrotu kosztów w kwocie…………………….........,
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………)
na rachunek bankowy numer:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..
/podpis Uczestnika projektu/

Załączniki:
1. Bilet miesięczny
2. Potwierdzenie zakupu biletu
3. Kserokopia karty miejskiej)
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