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Wniosek o zwrot kosztów dojazdu w ramach Projektu  

„Wsparcie młodych na podkarpackim rynku pracy” 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Miesiąc i rok jakiego dotyczy wniosek: ……………………………………………………………………………… 

 

I. Działanie jakiego dotyczy wniosek (zaznaczyć właściwe):  

 Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem IPD 

Dojazd na trasie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Najniższa cena biletu na danej trasie:………………………………….……….. 

Wnioskowana kwota zwrotu kosztów dojazdu: …………………………… 

 

 Poradnictwo zawodowe 

Dojazd na trasie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Najniższa cena biletu na danej trasie:………………………………….……….. 

Wnioskowana kwota zwrotu kosztów dojazdu: …………………………… 

 

 Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy  

Dojazd na trasie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Najniższa cena biletu na danej trasie:………………………………….……….. 

Wnioskowana kwota zwrotu kosztów dojazdu: …………………………… 

 

 Szkolenia 

Dojazd na trasie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Najniższa cena biletu na danej trasie:………………………………….……….. 

Wnioskowana kwota zwrotu kosztów dojazdu: …………………………… 
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 Staże 

Dojazd na trasie:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Najniższa cena biletu na danej trasie:………………………………….……….. 

Wnioskowana kwota zwrotu kosztów dojazdu: …………………………… 

II. Korzystanie z publicznych środków transportu – zgodnie z Dział VI Zasady korzystania z 

form wsparcia, § 5 Regulaminu Projektu. *  

Należy dołączyć bilety w obie strony/oświadczenie przewoźników o cenie biletów na 

danej trasie. 

III. Korzystanie z dojazdu samochodem prywatnym – zgodnie z poniższym oświadczeniem* 

Należy dołączyć zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu w na danej trasie. W przypadku 

gdy przewoźnik odmówi wydania zaświadczenia, należy przedłożyć wydruk ze strony 

internetowej przewoźnika wskazujący na najniższą cenę biletu na danej trasie wraz  

z oświadczeniem na wydruku o treści: „Oświadczam, iż przewoźnik odmówił wydania 

zaświadczenia o cenie biletu na danej trasie, a podana cena jest najniższą” wraz  

z podpisem Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 

Należy przedstawić do wglądu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny samochodu. 

 

Oświadczam, że na ww. formy wsparcia korzystałem z prywatnego środka transportu – własnego, 

stanowiącego współwłasność lub użyczonego (właściwe podkreślić) marki …………………………………… 

…………………………………………………………………………………… o numerze rejestracyjnym …………………………  

Poniosłem/-am koszty niższe, wyższe lub równe (niepotrzebne skreślić) cenie biletu najtańszego 

środka komunikacji publicznej na danej trasie. 

 

                                                      

 …………………………………………………………………………  
Data i podpis 

 

 

 

* W przypadku korzystania z publicznych środków transportu należy wykreślić punkt III, w przypadku 
korzystania z samochodu prywatnego należy wykreślić punkt II. 


