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Załącznik nr 6 

 

INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI WNIOSKOWANIA O REFUNDACJĘ 
KOSZTÓW DOJAZDU I NOCLEGU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

pt. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich 
standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii 

oraz profilaktyki” 

I. Warunki refundacji kosztów dojazdu: 

1. Uczestnicy dojeżdżający na szkolenie powyżej 50 km od miejsca zamieszkania, mogą 
starać się o refundację kosztów dojazdu. 

2. Kwota refundacji nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na jednego Uczestnika  
w budżecie Projektu, tj. 150 zł.  

3. Podstawą ustalenia wysokości kwoty refundacji jest przedstawienie przez Uczestnika 
wniosku o refundację kosztów dojazdu, biletów na przejazd, a w przypadku 
korzystania z samochodu prywatnego - oświadczenia o korzystaniu z samochodu.   

4. W przypadku, gdy Uczestnik dojeżdża własnym środkiem transportu kwalifikowane są 
koszty dojazdu na szkolenie równe wartości przejazdu środkiem komunikacji 
publicznej (kosztów biletów II klasy środkami transportu publicznego PKP, PKS i inne 
na danej trasie) lub w wyjątkowych przypadkach (jeśli nie ma przejazdu środkami 
komunikacji), rzeczywiste koszty przejazdu samochodem prywatnym przy zachowaniu 
limitu wydatków określonego w pkt. 2 powyżej (tj. jeżeli wartość faktycznych kosztów 
przejazdu przekroczy wartość 150 zł Uczestnik otrzymuje jedynie refundację do 
wysokości ustalonego limitu). W przypadku, gdy jednym samochodem podróżuje 
więcej niż jedna osoba, koszt dojazdu zwracany jest jedynie właścicielowi pojazdu lub 
osobie, która zawarła z nim umowę użyczenia samochodu. 

5. Rozliczenia dotyczące refundacji kosztów dojazdu należy przesłać do Biura Projektu                
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia szkolenia. 
Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji, Biuro Projektu zatwierdza 
wypłatę środków i dokonuje wypłaty niezwłocznie po jej zatwierdzeniu.  

6. Złożenie niekompletnych wymaganych dokumentów lub po terminie wskazanym                
w regulaminie rekrutacji, spowoduje nie wypłacenie przez Organizatora refundacji 
kosztów dojazdu.  

7. Refundacja kosztów dojazdu na szkolenia odbywa się po zakończeniu wsparcia  
w danym zadaniu po przedstawieniu przez Uczestnika stosownych dokumentów,  
w formie przelewu na konto wskazane przez Uczestnika Projektu. 

8. Wzory dokumentów: 

1) Wniosek o refundację kosztów dojazdu dla Uczestników Projektu pt. „Podnoszenie 
kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych 
szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” 
współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Społecznego  – stanowi Załącznik nr 7 
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2) Oświadczenie o korzystaniu z samochodu dla Uczestników Projektu  
pt. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich 
standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz 
profilaktyki” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Społecznego – stanowi Załącznik nr 8 

 

II. Warunki refundacji kosztów noclegu: 

9. Uczestnik Projektu może ubiegać się o refundację kosztów noclegu tylko w przypadku, 

gdy organizator szkolenia nie zapewnił miejsc noclegowych dla uczestników szkolenia. 

10. Uczestnik Projektu może się ubiegać o refundację kosztów noclegu o ile szkolenie, na 

które Uczestnik się zgłosił trwa minimum dwa dni a miejsce jego zamieszkania jest 

inne niż miejsce szkolenia (pow. 50 km od miejsca szkolenia).  

11. Refundacja kosztów odbędzie się na podstawie następujących dokumentów: 

1) Wniosek o refundację kosztów noclegu dla Uczestników Projektu pt. „Podnoszenie 

kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych 

szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” 

współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego  

– stanowi Załącznik nr 10 

2) faktury VAT (lub innego dokumentu księgowego potwierdzającego zakup usługi 

noclegu) – imiennej na Uczestnika szkolenia. W przypadku płatności innej niż 

gotówkowa (przelew, płatność kartą) proszę o załączenie potwierdzenia opłacenia 

dokumentu księgowego. 

12. Maksymalna wartość refundacji wynosi 250 zł i wynika z limitu wskazanego we 

wniosku o dofinansowanie Projektu. W przypadku, gdy wartość dokumentu 

księgowego (pkt 10) przekroczy limit wskazany powyżej, wartość refundacji za nocleg, 

zostanie wypłacona Uczestnikowi jedynie do wysokości limitu.  

13. Rozliczenia dotyczące refundacji kosztów noclegu należy przesłać do Biura Projektu  
w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia szkolenia. 
Po sprawdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji, Biuro Projektu zatwierdza 
wypłatę środków i dokonuje ich wypłaty niezwłocznie po zatwierdzeniu wydatków.  

14. Złożenie niekompletnych wymaganych dokumentów lub po terminie wskazanym  
w regulaminie rekrutacji, spowoduje nie wypłacenie przez Organizatora refundacji 
kosztów noclegu.  

15. Refundacja kosztów noclegu Uczestnika szkolenia odbywa się po zakończeniu danego 
cyklu szkoleniowego po przedstawieniu przez Uczestnika stosownych dokumentów 
(jak opisane w pkt., w formie przelewu na konto wskazane przez Uczestnika Projektu. 

mailto:wytyczne@hipokrates.org
http://www.szkolenia.hipokrates.org/

