
 

 

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 

Lublin, dnia 1 sierpnia 2016 r. 

 

ANEKS NR 1 

DO REGULAMINU/ZASAD UDZIAŁU W PROJEKCIE: 

REGULAMIN PROJEKTU „LUBELSZCZYZNA MŁODYCH KOMPETENTNYCH” POWR.01.02.02-06-0199/15 

 

§ 1Przedmiot zmiany 

 

Zmianie ulegają § 3 niniejszego regulaminu.  

 

§4 Organizacja wsparcia pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

3. Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na: 

a) indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy – w wysokości 

średnio 20,00 zł za 1 dzień, 

b)szkolenie zawodowe : 

– w przypadku szkoleń: Instalator urządzeń energii odnawialnej, Sprzedawca, Pracownik 

kancelaryjny w wysokości średnio 500,00 PLN na osobę, 

- w przypadku pozostałych szkoleń w wysokości średnio 800,00 PLN na osobę.  
 
Wśród uczestników projektu znajdują się zarówno osoby zamieszkujące najbliższe okolice 

miejsc realizacji wsparcia, jak i takie, które dojeżdżają do nich z miejscowości oddalonych 

 o kilkadziesiąt kilometrów.  

 

W sytuacji gdy wnioskowana kwota zwrotu kosztów dojazdu uczestników z danej grupy 

szkoleniowej, ustalona na podstawie wypełnionych przez uczestników wniosków, nie 

przekracza wartości pozycji budżetowych przeznaczonych na realizację ww. celu, wartość 

zwrotu zostaje wypłacona do wysokości rzeczywiście poniesionych przez uczestników kosztów 

dojazdu, na podstawie wypełnionych przez nich wniosków.  

 

W sytuacji gdy wnioskowana kwota zwrotu kosztów dojazdu uczestników z danej grupy 

szkoleniowej, ustalona na podstawie wypełnionych przez uczestników wniosków, przekracza 

wartość pozycji budżetowych przeznaczonych na realizację ww. celu, wartość zwrotu wynosi 

500,00 zł w przypadku szkoleń Instalator urządzeń energii odnawialnej, Sprzedawca, 

Pracownik kancelaryjny oraz 800,00 zł w przypadku szkoleń z zakresu prawa jazdy. 

Ewentualne wyrównanie do rzeczywiście poniesionych przez uczestników kosztów dojazdu 

nastąpi po zakończeniu realizacji form wsparcia, pod warunkiem powstania oszczędności w 

ramach zrealizowanego zadania. 

 

Zwrot kosztów dojazdu nastąpi do wysokości opłat za środki transportu publicznego 

szynowego lub kołowego zgodnie z cennikiem biletów II klasy obowiązującym na danym 

obszarze. Istnieje możliwość korzystania ze środków transportu prywatnego (samochód) jako 

refundacja wydatku faktycznie poniesionego, jednakże tylko do wysokości ceny biletu 

środkami transportu publicznego na danej trasie.  

A zatem wysokość zwrotu będzie uzależniona od cenników operatorów komunikacji 

publicznej, do maks. wysokości wskazanej w tym punkcie. Dojazd jest kosztem 

kwalifikowanym, jeżeli forma wsparcia realizowana jest w miejscowości innej niż miejsce 

zamieszkania Uczestnika. Zwrot nie przysługuje  

na przejazdy komunikacją miejską. 
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Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu jest wypełnienie oraz dostarczenie do 

Organizatora Projektu: 

- wniosku o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym wraz z zaświadczeniem od 

przewoźnika  

o cenie biletu na trasie miejsce zamieszkania – miejsce realizacji szkolenia 

lub 

- wniosku o zwrot kosztów dojazdu komunikacją publiczną wraz z wykorzystanymi biletami 

 

 

 

§ 2 Postanowienia końcowe 

 

1. Pozostałe postanowienia Regulaminu nie ulegają zmianie. 

2. Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku. Pozostałe postanowienia 

Regulaminu nie ulegają zmianie. 

 

 

 


