Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Załącznik nr 4
Koszalin, dnia ……………………….

………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika projektu)

………………………………………………
( adres zamieszkania)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym
w ramach projektu pn. „Poszukiwany Poszukiwana” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Projektu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie6.1 Poprawa dostępu
do zatrudnienia oraz wspieranie aktywność zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób
pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Oświadczam, iż nie mam możliwości korzystania ze środków publicznej komunikacji zbiorowej z
powodu………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dlatego też zwracam się z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów dojazdu do
miejsca odbywania danej formy wsparcia i powrotu do miejsca zamieszkania prywatnym środkiem lokomocji o
numerze rejestracyjnym……………………………………….

1

W terminie od …………….do …………….. podjęłam/em …………………………………………………………..
( proszę wpisać nazwę danej formy wsparcia)

w ………………………………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa i adres organizatora warsztatów / spotkań / szkoleń / praktyk )

W związku z powyższym wnoszę o refundację kosztów dojazdu na w/w formę wsparcia do wysokości ceny
najtańszego biletu transportu publicznego na w/w trasie, która obsługiwana jest przez
……………………….………………………………………………… i wynosi ……………………………………………zł.
( nazwa przewoźnika)
1

Oświadczam, że w miesiącu ……………………………..2010 roku uczestniczyłam/łem w ……………………
( proszę podać liczbę dni zajęć)

zajęciach, w związku z powyższym przysługuje mi zwrot kosztów dojazdu w wysokości ………………zł.
( liczbę podanych zajęć należy pomnożyć przez cenę najtańszego biletu, a następnie pomnożyć przez 2)

Należną kwotę z tytułu zwrotu kosztów dojazdu:
•
•

Proszę o przekazać na moje konto nr…………………………………………………………………………………….
Właściciel konta……………………………………………………………………………………………………………………..

Do wniosku należy dołączyć:
1. Wyciąg z cennika przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o wysokości
opłat obowiązujących na danej trasie.
…………………………………………………………………………………………………..
data i podpis

1

Niewłaściwe skreślić

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., 75-216 Koszalin, tel. 94/341 63 30, fax. 94/ 341 60 88
www.karrsa.pl; e-mail: sekretariat@karrsa.pl

