Załącznik nr 7 Wniosek o zwrot kosztów przejazdu.

Wniosek nr ..../............ (numer ewidencyjny)
o zwrot kosztów przejazdu za dni.........…………………………
CZĘŚĆ A (wypełnia Uczestnik projektu)
Jestem osobą :

 Dojeżdżającą środkiem komunikacji publicznej.
 Dojeżdżającą własnym pojazdem, którego właścicielem


lub współwłaścicielem jest

uczestnik projektu (samochodem).
Dojeżdżającą samodzielnie użyczonym pojazdem, którego właścicielem lub
współwłaścicielami są osoby trzecie (samochodem).

Imię i nazwisko……….....……………………………………………………………………....
Adres zamieszkania………...............…………………………………………………………....
Wnoszę o rozlicznie kosztów dojazdu za dni (wpisać daty) …………….............……………..
za dojazd z .................................................................do miejsca szkolenia w ………………….
oraz oświadczam, że:
• dojeżdżam na szkolenie w ramach projektu „ Masz pomysł - masz firmę III’’ ” z innej
miejscowości niż miejscowość, w której odbywa się szkolenie.
• w tym celu wykorzystywałem:
 środki komunikacji publicznej
 samochód prywatny (własny) o numerze rejestracyjnym…………………………..
 samochód prywatny (użyczony) o numerze rejestracyjnym……………...........….
• dostarczyłem/am wszystkie wymagane załączniki określone w Regulaminie Projektu
„Masz pomysł - masz firmę III”.
Jednocześnie oświadczam, że koszt przejazdu do i z miejsca odbywania zajęć na w/w
trasie najtańszymi środkami komunikacji publicznej wynosi w jedną stronę
.................................. zł.
W celu potwierdzenia ceny załączam bilet jednorazowy na w/w trasie lub oświadczenie
przewoźnika o cenie biletu.
Proszę o wypłacenie zwrotu kosztów przejazdu:
 na konto bankowe......................................................................................................
……………………………………………
Data i podpis Uczestnika projektu

Projekt "Masz pomysł - masz firmę III" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

CZĘŚĆ B (wypełnia Stowarzyszenie ,,CREP’’)
ilość obecności na zajęciach……………………………………………….....................
łączna kwota do zwrotu:……………………………………………………………......
Wniosek nr
Zatwierdzam do wypłaty kwotę (PLN)
Pieczęć i podpis osoby uprawionej

Do wniosku należy dołączyć:
1. Osoba dojeżdżająca środkiem komunikacji publicznej:
a. Bilety z trasy, na której podróżuje uczestnik (zwrot kosztów może być dokonany do
tej kwoty).
2. Osoba dojeżdżająca własnym pojazdem, którego właścicielem lub współwłaścicielem jest
uczestnik projektu (samochodem):
a. Kserokopię prawa jazdy uczestnika projektu.
b. Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu uczestnika.
c. Oświadczenie, opisujące sytuację uczestnika, które potwierdza konieczność
skorzystania z takiej formy transportu (załącznik nr 22 do Regulaminu).
d. W przypadku, gdy uczestnik projektu jest współwłaścicielem pojazdu należy
dołączyć oświadczenie użyczenia pojazdu podpisane przez drugiego współwłaściciela
pojazdu. (załącznik nr 24 do Regulaminu).
e. W celu potwierdzenia najtańszego kosztu dojazdu na trasie bilet jednorazowy na
w/w trasie lub oświadczenie przewoźnika o cenie biletu.
3. Dojeżdżającej samodzielnie użyczonym pojazdem, którego właścicielem lub
współwłaścicielami są osoby trzecie (samochodem):
a. Kserokopię prawa jazdy uczestnika projektu.
b. Kserokopię dowodu rejestracyjnego użyczonego pojazdu.
c. Oświadczenie, opisujące sytuację uczestnika projektu, które potwierdza
konieczność korzystania z takiej formy transportu (załącznik nr 23 do
Regulaminu).
d. Kserokopia oświadczenia użyczenia samochodu.
e. W przypadku, gdy użyczony pojazd jest współwłasnością osób trzecich należy
dołączyć oświadczenia obu współwłaścicieli o użyczeniu pojazdu (załącznik nr 24
do Regulaminu).
W celu potwierdzenia najtańszego kosztu dojazdu na trasie bilet jednorazowy
na w/w trasie lub oświadczenie przewoźnika o cenie biletu

Projekt "Masz pomysł - masz firmę III" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 8 Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania samochodem
prywatnym (własnym).
Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania samochodem prywatnym własnym
Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………
Zamieszkały/a w………………………………………………………………………………..
Legitymujący/a się dowodem osobistym seria …............... numer……………………………
wydanym przez..........………………………………………………………………………….
pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 KK za zeznanie nieprawdy
Oświadczam:
o konieczności dojeżdżania własnym środkiem transportu (samochodem)
marki……………………………………………………………o numerze rejestracyjnym
……………………………………
Konieczność wynika z:
.................………………………………………………...........................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(uzasadnić dlaczego uczestnik nie może korzystać z publicznego środka transportu )

.................................
Miejscowość, data

..............................................
podpis uczestnika projektu

Projekt "Masz pomysł - masz firmę III" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 9 Oświadczenie potwierdzające konieczność samochodem prywatnym użyczonym
Oświadczenie potwierdzające konieczność dojeżdżania samochodem prywatnym użyczonym
Ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………………
zamieszkały/a w …………………………………………………………………………….
Legitymujący/a się dowodem osobistym seria …........................ numer …………………..
wydanym przez ..............……………………………………………………………………
pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 KK za zeznanie nieprawdy
Oświadczam:
o

konieczności

dojeżdżania

użyczonym

środkiem

transportu

(samochodem)

marki…………………………………………………………… o numerze rejestracyjnym
…………………………………………..,
Konieczność wynika z:
.................………………………………………………...........................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
(uzasadnić dlaczego uczestnik nie może korzystać z publicznego środka transportu )

.................................
Miejscowość, data

..............................................
podpis uczestnika projektu

Projekt "Masz pomysł - masz firmę III" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr10 Oświadczenie o użyczeniu samochodu

Oświadczenie o użyczeniu samochodu
Ja, niżej podpisany/a..............................……………………………………………………
zamieszkały/a
w………………..……...................................................................................................
Oświadczam, że:
Jestem właścicielem/współwłaścicielem* samochodu marki………………………………
o numerze rejestracyjnym................................................................................., który użyczam
Pani/Panu ..................................................................................................................................
zamieszkałej/mu w .....................................................................................................................
w terminie...................................................................................................................................
w celu dojazdu na szkolenia organizowane w ramach projektu
,, Masz pomysł - masz firmę III”.

....................................
Miejscowość, data

................................................
podpis osoby użyczającej pojazd

Projekt "Masz pomysł - masz firmę III" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

