WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW DOJAZDU
W RAMACH PROJEKTU
„BO JAK NIE WY, TO KTO? Projekt aktywizacji zawodowej młodych mieszkańców Subregionu
Centralnego Województwa Śląskiego w oparciu o model mentoringu”
POWR.01.02.01-24-0102/16

Ja niżej podpisany/a ………………….…………………….….…………………………….…… legitymujący/a się numerem
PESEL ……………..………….….…… zamieszkały/a………………………………………….…………………………….....................
(adres)
oświadczam, iż dojeżdżałam/em
z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania:
 szkolenia

 stażu

adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 środkiem komunikacji publicznej
Proszę o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny najtańszego biletu transportu publicznego na w/w
trasie, który wynosi w jedną stronę …………………..……………zł

 samochodem prywatnym …………………………………….……………………………………………………………..
(marka/model i nr rejestracyjny samochodu)

Odległość na w/w trasie wynosi ………….………………… km. W związku z dojazdami poniosłem/am koszty
w wysokości: ……………………… 1
Okres rozliczenia: od ……………………… do ………………….…

Termin odbywania stażu/szkolenia: od……………………… do ……………………….
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Zwrot następuje do wysokości ceny najtańszego biletu transportu publicznego na danej trasie lub niższej (jeśli tak
udokumentowano).
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Proszę o dokonanie refundacji
właścicielem/współwłaścicielem2:

na

numer

konta

bankowego,

którego

jestem

Nazwa banku: ……………………………………………………………
Numer konta: _

_ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ -_ _ _ _ - _ _ _ _

Powyższe oświadczenie składam świadoma/y odpowiedzialności karnej (art. 233 § 1 KK) za składanie
oświadczeń niezgodnych z prawdą.

….…..………………….…...…

………………………….………..…….………….…

Miejscowość i data

podpis Uczestnika projektu

Przedkładam dokumenty uprawniające do refundacji kosztów dojazdu:

W przypadku dojazdów komunikacją:
 Komplet biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za jeden dzień uczestnictwa w danej formie wsparcia
 kopia biletów długoterminowych imiennych (jeśli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem). Koszt
biletu okresowego jest kwalifikowalny jedynie w przypadku, gdy w danym okresie suma kosztów pojedynczych
biletów przekroczy wartość biletu okresowego.

W przypadku dojazdu samochodem prywatnym:
 wydruk ze strony internetowej o cenie biletu lub kopia cennika przewoźnika na danej trasie wskazująca na
najniższą ceną biletu na przedmiotowej trasie
 dowód rejestracyjny samochodu (do wglądu)
 umowa użyczenia samochodu, w przypadku, gdy jego właścicielem jest inna osoba (do wglądu)
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Zaznaczyć właściwe
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