Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski
pn. „Udany start z UNI 2”
_________________________________________________________________________________________________________________

Opole, dnia ……………………..
………………………………
(imię i nazwisko uczestnika projektu)

………………………….…..
(adres zamieszkania)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem prywatnym
w ramach projektu pn „Udany start z UNI 2” współfinansowanego ze _środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”,
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności 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 stażu zawodowego i powrotu do miejsca zamieszkania prywatnym środkiem
lokomocji o numerze rejestracyjnym…………………………………………….

W terminie od …………… do………….. podjęłam/em staż zawodowy w ramach projektu pn „Udany start
z UNI 2” w ………………………………………………………………………………………………………………
( nazwa i adres Zakładu Pracy)

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

Do wniosku należy dołączyd:
1. oświadczenie przewoźnika wykonującego usługi w zakresie komunikacji publicznej o wysokości
opłat obowiązujących na danej trasie,
…………………………………
(podpis składającego wniosek)
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pn. „Udany start z UNI 2”
_________________________________________________________________________________________________________________

Opole, dnia………………………
Imię i nazwisko uczestnika
Adres zamieszkania
PESEL
Zestawienie kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu zawodowego prowadzonego w
siedzibie Zakładu Pracy …………………………………………………………………………….
(nazwa Zakładu Pracy)

Oświadczam, że w okresie od ………………… do ……….... uczestniczyłam/łem w stażu zawodowym
w związku z powyższym przysługuje mi zwrot kosztów dojazdu w wysokości …………………….…………zł
(liczbę przepracowanych dni należy pomnożyd przez cenę najtaoszego biletu, a następnie pomnożyd przez 2).

Należną kwotę z tytułu zwrotu kosztów dojazdu:
proszę przekazad na moje konto nr………………………………….…………………………………………….
w banku ……………………………………………………………………………………………………………...
(podpis uczestnika projektu)

