
 

 
 

 
 

 
 

Międzynarodowy Instytut Outsourcingu 
fioi@fioi.org, www.fioi.org  

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu pn. „ Akademia kompetencji cyfrowych dla 
mieszkańców  województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” 

nr POPC.03.01.00-00-0095/18 
I. Informacje ogólne: 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów dojazdu na następującą formę  wsparcia: 
• Szkolenie dla instruktorów, 

organizowane w ramach projektu pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców 
województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego nr POPC.03.01.00-00-
0095/18 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Priorytet III. Cyfrowe 
kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych. 

2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, oraz budżetu Państwa na podstawie  umowy  z  Instytucją  
Pośredniczącą  –  Centrum Projektów Polska Cyfrowa w Warszawie z siedzibą przy ul. 
Spokojna 13A , 01-044 Warszawa. 

3. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje każdemu Uczestnikowi Projektu, który dojeżdża na 
zajęcia i  złoży kompletny wniosek. 

4. Projekt realizowany jest w okresie od 01.02.2019r. do 31.08.2020r. 
 

II. Słownik pojęć: 
1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Priorytet III. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na 
rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oraz budżetu Państwa. 

2. Operator Projektu –  Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, z siedzibą przy ul. Zofii 
Nałkowskiej 21 , 82-300 Elbląg. 

3. Miejsce zamieszkania – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, miejscowość, w której 
Uczestnik  Projektu  przebywa  z   zamiarem  stałego  pobytu,  zgodnie  z  informacjami  
zawartymi  w CV. 

4. Dojazd – oznacza przejazd z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania zajęć oraz powrót z 
tego miejsca do miejsca zamieszkania. 

5. Biuro projektu  – Biuro projektu  pn. Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców 
województwa: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego mieszczące się pod 
adresem: ul. Zofii Nałkowskiej 21 , 82-300 Elbląg. 

6. Strona projektu – www.fioi.pl/projekty 
 

III. Warunki zwrotu kosztów dojazdu 
1. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu z i do miejsca realizacji zajęć: 

• Szkolenie dla instruktorów; 
2. Zwrot kosztów dojazdu będzie dokonywany do wysokości poniesionych kosztów.
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3. Zwroty poniesionych kosztów dokonywane będą na wnioski Uczestników Projektu. 

4. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej projektu. 

5. Wnioski należy przesyłać na adres. ul. Zofii Nałkowskiej 21 , 82-300 Elbląg, oraz w formie   
elektronicznej (skan) na adres skrzynki: akc095@fioi.org   w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od dnia następnego po zakończonym szkoleniu. 

6. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu: 
a) komunikacją publiczną, 
b) samochodem prywatnym, 

7. Operator Projektu  dopuszcza   możliwość   jednokrotnego  uzupełnienia   ewentualnych   
braków w wymaganych dokumentach. 

 
IV. Dokumenty 

1. Koszt podróży komunikacją publiczną: 
a) Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości udokumentowanych kosztów 

przejazdu środkiem komunikacji publicznej na danej trasie (koszt wynikający z 
załączonych biletów),  

b) Wymagane dokumenty: 
• Poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o refundację kosztów, 
• Udokumentowanie poniesienia kosztów przejazdu (w obie strony w dniu 

zajęć) w postaci: biletów komunikacji publicznej – bilety kolejowe II klasy, 
bilety PKS, bilety komunikacji miejskiej i podmiejskiej – jednorazowych 
(komplet z jednego dnia)  

• Bilety muszą być niezniszczone i czytelne. W przypadku znacznego stopnia ich 
uszkodzenia Operator Projektu nie będzie zwracał za nie środków 
finansowych. 

2. Koszt podróży samochodem prywatnym: 
a) Uczestnikom Projektu przysługuje zwrot w wysokości odpowiadającej iloczynowi 

ilości przebytych kilometrów i stawki zgodnie z  rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.) 
• poj. skok. do 900 cm3 - 0,5214 PLN 
• poj. skok. pow. 900 cm3 - 0,8358 PLN 

b) Wymagane dokumenty: 
• Poprawnie wypełniony wniosek Uczestnika Projektu o refundację kosztów 

dojazdu. 
• Ilość przebytych kilometrów z miejsca zamieszkania do miejsca w którym 

odbywa się szkolenie, udokumentowane wydrukiem z Mapy google. 
• oświadczenie o przybyciu na szkolenie własnym samochodem. 

 
V. Procedura wypłaty zwrotu kosztów dojazdu 

1. Zwrot kosztów dojazdu wynikał będzie z rzeczywistej kalkulacji. 
2. Uczestnik Projektu powinien złożyć komplet niezbędnych i prawidłowo wypełnionych 

dokumentów po zakończeniu szkolenia, drogą e-mail akc095@fioi.org,  jak i w 
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oryginale na adres: Międzynarodowy Instytut Outsourcingu, ul Zofii Nałkowskiej 21; 
82-300 Elbląg. Niedotrzymanie tych warunków skutkuje utratą prawa do refundacji 
kosztów dojazdu na szkolenie. 

3. Wypłata zwrotu kosztów dojazdu następuje po weryfikacji prawidłowości 
dokumentów i zgodności z listą obecności na zajęciach w terminie 30 dni od daty 
złożenia wniosku o refundację wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami pod 
warunkiem wpłynięcia na konto Zleceniodawcy środków przeznaczonych na pokrycie 
wydatków związanych z realizacją projektu. 

4. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty 
zwrotu kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu na rachunek 
Operatora  Projektu środków na realizację projektu. 

5. Wypłata dokonywana jest na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika we 
wniosku o refundację. 

6. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od 
Uczestnika zobowiązany jest on dostarczyć te dokumenty w trybie i terminie 
ustalonym z Operatorem, Projektu.   

 
VI. Postanowienia końcowe: 

1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Prezesa Fundacji 
Międzynarodowego Instytutu Outsourcingu 

2. Ostateczna interpretacja regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu pn. 
Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa: pomorskiego, 
warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”   należy do Fundacji Międzynarodowy Instytut 
Outsourcingu. 

3. Operator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w sytuacji zmiany 
wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych. 

4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest w Biurze Operatora Projektu oraz na stronie 
internetowej projektu: www.fioi.org./projekty 
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