
                                                                                                                                                             
 
 
 
 

 
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie 
 

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w 

ramach projektu systemowego pn.: 

„Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” 

na lata 2012-2013 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia realizowane w 

projekcie systemowym pn.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie”, którego 

realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, będące 

Projektodawcą (Beneficjentem). 

2. Projekt systemowy pn.: „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne życie” jest 

realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja 

integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 

centra pomocy rodzinie. 

3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

4. Projekt systemowy realizowany jest w terminie od 01.01.2012r. do 31.12.2013r. 

5. Biuro Projektu znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 

83-400 Kościerzyna. 

6. Informacje na temat projektu systemowego znajdują się na stronie internetowej: 

www.pcprkoscierzyna.pl 

 

§ 2 

Procedura wypłaty środków 

 

1. Uczestnicy (Beneficjenci Ostateczni) mogą starać się o zwrot kosztów dojazdu na 

wsparcie realizowane w ramach projektu „Mój potencjał – moja szansa na samodzielne 

życie” w postaci: 

a. warsztatów i indywidualnych konsultacji prowadzonych przez psychologa, 

b. warsztatów i indywidualnych konsultacji prowadzonych przez doradcę 

zawodowego, 

odbywających się w siedzibie realizatora projektu – Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna, 

c. szkoleń zawodowych. 

2. Realizacja płatności dokonana zostanie po zakończeniu wsparcia określonego w pkt 1 i 

zweryfikowaniu listy obecności uczestnika projektu. 

3. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje za dni nieobecności na zajęciach. 

4. Warunkiem zwrotu kosztów dojazdu jest uczestnictwo w zajęciach w wymiarze co 

najmniej 75% czasu przewidzianego programem zajęć, zgodnie z Regulamin rekrutacji i 
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uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: „Mój potencjał – moja szansa na 

samodzielne życie” na lata 2012-2013. 

5. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje osobom korzystającym z wsparcia określonego w pkt 

1 a., b., c., które dojeżdżają na zajęcia środkiem transportu publicznego PKS, PKP lub 

samochodem prywatnym. 

6. Osoby ubiegające się o zwrot kosztów dojazdu zobowiązane są złożyć do Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Krasickiego 4, 83-400 Kościerzyna: 

a. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu, 

b. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu. 

7. Zwrot koszt za dojazd na zajęcia refundowany będzie do wysokości środków 

posiadanych na ten cel w budżecie projektu nie więcej jednak niż do wysokości ceny 

biletu środka transportu publicznego PKS na danej trasie. 

8. Wypłata będzie dokonywana na wskazane przez Uczestnika Projektu konto bankowe. 

9. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek Uczestnika, zwrot kosztów może mieć 

formę gotówkową, za uprzednią zgodą Kierownika Projektu. 

 

§ 3 

Postanowienia końcowe 

 

1. Uczestnik Projektu ubiegający się o zwrot kosztów dojazdu jest zobowiązany do 

respektowania zasad niniejszego regulaminu. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Realizator Projektu 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. 

3. Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują od 01.01.2012 r. do 

31.12.2013 r.  

4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartych w niniejszym 

regulaminie w przypadku konieczności dostosowania go do wytycznych związanych z 

realizacją projektu. 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2013 r. 

 


