Numer dokumentu (uzupełnia osoba zatwierdzająca wniosek): ………………………………………………
UWAGA! Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności środków w ramach EFS, wydatek
kwalifikowany to wydatek do wysokości opłat za środki transportu publicznego szynowego lub
kołowego zgodnie z cennikiem II klasy obowiązującym na danym obszarze, także w przypadku
korzystania ze środków transportu prywatnego (w szczególności samochodem) jako refundacja
wydatku faktycznie poniesionego do ww. wysokości, w związku z tym uczestnik występujący o
refundacje kosztów dojazdów winien przedstawić bilety poświadczające przejazd na szkolenie i z
powrotem a w przypadku korzystania z transportu prywatnego zaświadczenia od przewoźnika o
wysokości biletu na danej trasie.
Wniosek
o dofinansowanie kosztów dojazdu do miejsca szkolenia i powrotu do miejsca zamieszkania
z dnia …………….

Dane Wnioskującego:
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres zamieszkania ……………………………………………………………..……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
PESEL ………………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………
Jako uczestnik projektu „Nowoczesna kadra w branży medycznej” o numerze POWR.05.02.00-00-0025/16-00
ubiegam się o dofinansowanie kosztów dojazdu na szkolenie.

Część I (wypełnia Trener szkolenia):
1.

Potwierdzam ze w/w osoba uczestniczyła w szkoleniu pt.:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….
W okresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ilość dni obecności: ……………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………..
Potwierdza Trener szkolenia

Część II (wypełnia Wnioskujący):
1.

Oświadczam,

że

dojeżdżam

następującym

środkiem

transportu

(należy

dokładnie

określić

MPK/PKS/PKP/samochód prywatny)
……………………………………………………………………...................................................................................................
2.

Trasa przejazdu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3.

Koszt przejazdu za okres: ………………………………………………………… Wyniósł: …………………

4.

Zwrot kosztów dojazdu proszę przekazać w formie przelewu na numer rachunku:

Dane właściciela rachunku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Numer konta bankowego:

Nazwa banku:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku składania fałszywych oświadczeń zostanie poniesiona
odpowiedzialność karna zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego.
………………………………………………………………….
Data i czytelny podpis Wnioskującej

Część III kontrola merytoryczna złożonego wniosku (wypełnia QS Zurich Sp. z o.o.)
Sprawdzono pod względem merytorycznym złożony wniosek wraz z załącznikami:
Załączono dokumenty do wniosku:
- bilety jednorazowe (podać liczbę sztuk) ……………………..
- bilety okresowe (podać liczbę sztuk) …………………………..
- lista obecności ……………………………………………………………..
- inne, wymienić jakie …………………………………………………….
Stwierdzono do wypłaty kwotę: …………………………………………………………………………………………………………………………
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Część IV I zatwierdzenie wniosku do wypłaty (wypełnia QS Zurich Sp. z o .o.)
1.

Uwagi do wniosku o zwrot kosztów
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2.

Korekty kwot wykazanych we wniosku o zwrot kosztów dojazdu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.

Zatwierdzona kwota: …………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………..
Data i czytelny podpis osoby zatwierdzającej
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