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UMOWA NR……….. 

Projekt „Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy” 

realizowany przez CDG Pro Sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0088/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie,  

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach RPO WP na lata 2014 –2020 oraz z budżetu Państwa,  

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

zawarta w dniu …………………………………… w Świlczy pomiędzy:  

CDG PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 36-072 Świlcza 145b, NIP: 8133611534, wpisana 

do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000346408, reprezentowana przez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

zwana w dalszej części Umowy Beneficjentem 

 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………………  

(Imię i Nazwisko Uczestnika Projektu)  

Zamieszkałą/zamieszkałym w 

…..……………………………………………………………………………………………………………  

(adres zamieszkania: miejscowość, ulica, nr domu/lokalu)  

nr PESEL: …………………………..................…………..   

zwaną/zwanym w dalszej części Umowy Uczestnikiem Projektu. 

zwani łącznie Stronami.  

 

Strony uzgodniły co następuje:  

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza umowa została zawarta na potrzeby realizacji projektu Najlepsze wsparcie na starcie – 

program tworzenia własnej firmy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

2014-2020 oraz z budżetu Państwa, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. 

2. Zasady uczestnictwa w Projekcie, o którym mowa w ust. 1 określa Regulamin rekrutacji 

uczestników.  

3. Zasady przyznawania środków finansowych określa Regulamin przyznawania środków 

finansowych na rozwój przedsiębiorczości. 

4. Udział w Projekcie jest bezpłatny pod warunkiem realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

Umowy oraz Regulaminów obowiązujących w Projekcie. 

5. Umowa nabiera mocy prawnej z dniem jej podpisania przez obie Strony i trwa do czasu 

zakończenia udzielanego wsparcia oraz wywiązania się z obowiązków i zobowiązań Beneficjenta 

oraz Uczestnika Projektu, jednakże nie dłużej niż do 31.12.2021r.  
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§ 3 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Beneficjenta wsparcia szkoleniowego – 

szkolenia przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej, zwanego w dalszej części 

Umowy szkoleniem. 

2. Grupowe szkolenie w wymiarze 32 godzin (4 dni x 8 godzin) umożliwi Uczestnikowi Projektu 

uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. Obejmie moduły tematyczne:  

- administracyjno-prawne aspekty prowadzenia i zakładania działalności gospodarczej,  

- źródła pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na rozwój firmy, 

- zarządzanie i marketing, 

- finanse i rachunkowość, zrównoważony rozwój,  

- przygotowanie do opracowania biznesplanu. 

- zakres tematyczny może zostać poszerzony o preferencje zdiagnozowane podczas weryfikacji 

predyspozycji kandydatów/kandydatek (II etap rekrutacji).  

3. Szkolenie będą zorganizowane na terenie województwa podkarpackiego. 

4. Ukończenie wsparcia szkoleniowego w ramach Projektu jest podstawowym warunkiem starania 

się przez Uczestnika Projektu o wsparcie finansowe i pomostowe. 

5. Udział we wsparciu szkoleniowym nie gwarantuje otrzymania wsparcia finansowego 

i pomostowego przez Uczestnika Projektu.  

§ 3 

Prawa i obowiązki Beneficjenta 

1. Beneficjent w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się do: 

a) udzielenia Uczestnikowi Projektu wsparcia określonego w § 2 ust. 1; 

b) przeprowadzenia wsparcia zgodnie z niniejszą Umową oraz obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa; 

c) przydzielenia Uczestnika Projektu do grupy szkoleniowej; 

d) publikacji harmonogramu realizacji wsparcia i jego aktualizacji na stronie Projektu: 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-

doradcze/nwns/; 

e) informowania drogą telefoniczną i/lub emaliową o zmianach harmonogramu realizacji 

wsparcia; 

f) zagwarantowania wykwalifikowanej kadry prowadzącej zajęcia; 

g) zagwarantowania bezpłatnych materiałów szkoleniowych (długopis, notes, teczka); 

h) zapewnienia wyżywienia w trakcie szkolenia (serwis kawowy i obiad); 

i) wydania zaświadczenia o ukończeniu szkoleniach Uczestnikom Projektu, którzy zakończą 

udział we wsparciu szkoleniowym zgodnie z przewidzianą ścieżką kształcenia. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo natychmiastowego wykluczenia Uczestnika Projektu ze 

szkolenia, jeżeli Uczestnik Projektu zagraża innym Uczestnikom Projektu, narusza prawo, 

powoduje szkodę na rzecz innych, łamie postanowienia § 4 pkt 1 niniejszej Umowy lub 

postanowienia Regulaminu rekrutacji uczestników, co w rezultacie oznacza natychmiastowe 

rozwiązanie niniejszej Umowy z wszelkimi konsekwencjami w niej zapisanymi. 

3. Beneficjent nie jest odpowiedzialny wobec Uczestnika Projektu w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z Umowy tylko w tym zakresie, w jakim 

takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest wynikiem działania siły wyższej. 

https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/nwns/
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§ 4 

Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu 

1. Uczestnik projektu zobowiązuje się do: 

a) regularnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu; 

b) przestrzegania zasad organizacyjnych szkolenia i zasad bezpieczeństwa; 

c) braku udziału w szkoleniu po spożyciu alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych; 

d) zachowania zgodne z przyjętymi normami społecznymi; 

e) potwierdzania własnoręcznym podpisem swojej obecności na listach obecności, w tym 

potwierdzenia skorzystania z wyżywienia, odbioru materiałów szkoleniowych, zaświadczeń 

i innych; 

f) uzyskania co najmniej 80% obecności na szkoleniu; 

g) udziału w badaniach ankietowych związanych z realizacją projektu; 

h) przystąpienia do wymaganych testów/egzaminów; 

i) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele realizacji projektu; 

j) udzielania niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu; 

k) poniesienia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania 

Uczestnika Projektu, w szczególności skutkujące powstaniem w Projekcie wydatków 

niekwalifikowanych, a w przypadku ich powstania do naprawienia szkody poniesionej przez 

Beneficjenta; 

l) informowania Beneficjenta o wszelkich zdarzeniach mogących zakłócić udział w Projekcie, 

w tym zmianach miejsca zamieszkania i danych kontaktowych. 

2. Uczestnikom, którzy dojeżdżają na szkolenie z innej miejscowości, niż miejscowość, w której 

prowadzone jest szkolenie, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny biletu 

najtańszego środka komunikacji publicznej z miejsca zamieszkania Uczestnika Projektu do miejsca, 

w którym odbywa się szkolenie. Zwrot wskazanych kosztów zostanie dokonany na podstawie 

Wniosku o zwrot kosztów dojazdu (stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy). Wypłata 

zostanie uiszczona na konto bankowe, które zostanie wskazane przez Uczestnika Projektu. 

Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów przejazdu znajdują się w Regulaminie zwrotu 

kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz zwrotu kosztów dojazdu 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

3. Uczestnikom Projektu podczas udziału w szkoleniu przysługuje zwrot kosztów opieki nad dzieckiem 

do lat 7 lub osobą zależną. Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 

lat 7 lub osobą zależną znajdują się w Regulaminie zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 

lub osobą zależną oraz zwrotu kosztów dojazdu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną następuje na wniosek o zwrot 

kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy.  

§ 5 

Zmiana, rozwiązanie umowy i kary finansowe 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy z Uczestnikiem Projektu ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach kiedy Uczestnik Projektu:  

a) naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej Umowy, obowiązujących Regulaminów; 

b) opuści więcej niż 20% liczby godzin szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności 

gospodarczej; 
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c) naruszy rażąco porządek organizacyjny podczas szkolenia. 

3. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z udziału w Projekcie po podpisaniu Umowy lub 

rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych ust. 2 przez Beneficjenta, Beneficjent może żądać od 

Uczestnika Projektu zwrotu materiałów szkoleniowych oraz całości lub części kosztów związanych 

z udzielonym wsparciem szkoleniowym. Uczestnik Projektu zobowiązany będzie do ich zwrotu 

rzecz Beneficjenta w terminie 14 dni od otrzymaniu pisemnego wezwania przesłanego listem 

poleconym na wskazany w Umowie adres. Koszty będą zwracane na wskazany w piśmie numer 

rachunku bankowego. 

4. Jeżeli w trakcie realizacji projektu lub po jego zakończeniu wyjdzie na jaw, że Uczestnik Projektu  

nie spełniał warunków udziału w Projekcie lub podał nieprawdziwe dane w oświadczeniach 

i dokumentach rekrutacyjnych, co skutkować będzie uznaniem udziału Uczestnika Projektu przez 

Instytucję Pośredniczącą lub inny organ kontrolny za niekwalifikowalny, koszty związane 

z udziałem we wsparciu szkoleniowym wraz z karami finansowymi nałożonymi na Beneficjenta 

ponosi Uczestnik Projektu. 

5. Beneficjent dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do możliwości 

rezygnacji oraz obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 3 w indywidualnie 

uzasadnionych przypadkach, w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych i niezawinionych przyczyn 

losowych i życiowych, z powodu których Uczestnik Projektu nie jest w stanie kontynuować udziału 

w projekcie. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do przedstawienia wiarygodnych dokumentów 

potwierdzających wystąpienie w/w okoliczności. Wszelkie powody rezygnacji Uczestnika Projektu 

z udziału w projekcie podlegają ocenie Beneficjenta.  

6. Beneficjent Projektu może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku:  

a) wypowiedzenia umowy o dofinansowanie projektu przez Instytucję Pośredniczącą lub przez 

Beneficjenta Projektu; 

b) rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu za porozumieniem stron przez Beneficjenta 

Projektu i Instytucję Pośredniczącą; 

c) kiedy dalsza realizacja Projektu nie jest możliwa z powodu działania siły wyższej. 

7. Beneficjent Projektu nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestnika Projektu w przypadku 

rozwiązania umowy z Uczestnikiem Projektu lub powodów wymienionych w ust. 5. 

§ 6 

Prawo właściwe i właściwości sądów  

1. Postanowienia niniejszej umowy podlegają przepisom prawa polskiego.  

2. Wszelkie spory pomiędzy Beneficjentem a Uczestnikiem Projektu związane z realizacją niniejszej 

Umowy strony będą starały się rozwiązać polubownie. 

3. Wszelkie spory między Beneficjentem a Uczestnikiem projektu związane z realizacją niniejszej 

Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Beneficjenta, jednym 

dla Uczestnika Projektu.  

5. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie Strony. 

 

                   Beneficjent                                                                                     Uczestnik Projektu 

 

 

……………………………………………….  ……………………………………………… 

                  (data i podpis)                                                                                       (data i podpis) 
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REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ 

ORAZ ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 
w ramach projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Projekt pt. Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy RPPK.07.03.00-18-

0088/19 realizowany jest przez CDG PRO Sp. z o. o. na podstawie umowy o dofinansowanie 

projektu nr RPPK.07.03.00-18-0088/19-00 z dnia 20.04.2020r. podpisanej z Wojewódzkim 

Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Priorytet VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.3 Wsparcie 

rozwoju przedsiębiorczości. 

2. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

budżetu Państwa. 

3. Obszarem realizacji projektu jest województwo podkarpackie.  

4. Biuro projektu mieści się w siedzibie Beneficjenta CDG PRO Sp. z o. o. pod adresem Świlcza 145 B, 

36-072 Świlcza i jest czynne w dni robocze w godzinach 7:30-11:30. 

5. Okres realizacji projektu: od 1.02.2020 r. do 31.12.2021 r. 

6. Niniejszy Regulamin określa kryteria i zasady zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub 

osobą zależną oraz zwrotu kosztów dojazdu. 

§ 2 

DEFINICJE 

Definicje używane w ramach niniejszego Regulaminu każdorazowo oznaczają: 

1. Projekt: oznacza projekt Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

realizowany przez CDG PRO Sp. z o. o. 

2. Instytucja Pośrednicząca (IP): oznacza Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z siedzibą przy ul. 

Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów. 

3. Beneficjent: oznacza CDG PRO Sp. z o.o. z/s w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza. 

4. Biuro projektu: oznacza siedzibę Beneficjenta mieszczącą się pod adresem: Świlcza 145 B, 36-072 

Świlcza. 

5. Uczestnik Projektu: oznacza Kandydata/Kandydatkę, który/a zostanie zakwalifikowany/a do 

udziału w projekcie i rozpocznie udział w Projekcie w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 

6. Dziecko do lat 7 – dziecko Uczestnika Projektu, nad którym sprawuje on opiekę, które nie 

ukończyło 7 roku życia w dniu szkolenia, za który został złożony wniosek. 

7. Osoba zależna - osoba w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.) wymagająca ze względu na 

stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą 

uczestniczącą w projekcie, pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. 

8. Opiekun/Opiekunka – osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną, z którą 

Uczestnik Projektu zawarł umowę cywilnoprawną.  
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9. Osoba blisko spokrewniona – osoba w stopniu pokrewieństwa: małżonka, zstępnych, wstępnych, 

pasierba, zięcia, synowej, rodzeństwa, ojczyma, macochy i teściów1 .   

§ 3 

Zasady zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 

1. Z pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobami zależnymi mogą korzystać wyłącznie 

osoby, które nie mają innej możliwości zapewnienia tej opieki.  

2. Uczestniczka/Uczestnik Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 

lub osobą zależną za okres udziału w szkoleniu. Organizator zastrzega możliwość odmowy wypłaty tych 

kosztów osobom, dla których wyczerpią się środki przewidziane w Projekcie. 

3. Jako koszt opieki należy uznać: 

a) koszt opłaty za pobyt dziecka do lat 7 lub osoby zależnej w instytucji uprawnionej do sprawowania 

opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi, w czasie uczestnictwa Uczestniczki/Uczestnika 

projektu w szkoleniu, 

b) koszty wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych z opiekunami (z wyłączeniem osób blisko 

spokrewnionych z Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu) za okres odbywania szkolenia przez 

Uczestniczkę/ Uczestnika Projektu. 

4. Refundacji podlegać będą wydatki ponoszone tylko i wyłącznie w trakcie odbywania Szkolenie 

przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej (4 dni) przez Uczestniczkę/Uczestnika 

Projektu. Refundacji nie podlegają wydatki ponoszone na opiekę w trakcie trwania doradztwa 

zawodowego na II etapie rekrutacji do Projektu. 

5. Decyzja o przyznaniu zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną będzie 

wydawana w oparciu o kolejność zgłoszeń poprawnie wypełnionego wniosku wraz z kompletem 

wymaganych załączników. Uczestniczka/Uczestnik projektu nie może z tego tytułu wymagać od CDG 

PRO sp. z o.o. żadnych roszczeń.  

6. Za koszt opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną uznaje się koszty wynikające z umowy 

cywilnoprawnej zawartej z Opiekunem/Opiekunką lub instytucją uprawnioną do sprawowania opieki 

nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi, zgodnie z obowiązującym prawem. 

7. W sytuacji wynajęcia Opiekuna/Opiekunki uprawnionego/uprawnionej do sprawowania opieki nad 

dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, na czas udziału Uczestniczki/Uczestnika projektu w szkoleniu, 

Uczestniczka/Uczestnik projektu podpisuje umowę zlecenie z Opiekunem/Opiekunką, wypłaca 

wynagrodzenie na podstawie rachunku do umowy cywilnoprawnej za wykonaną usługę w kwocie 

obliczonej na podstawie ilości dni, w których Uczestniczka/Uczestnik Projektu 

uczestniczyła/uczestniczył w szkoleniu. 

8. W sytuacji pobytu dziecka do lat 7 lub osoby zależnej w instytucji uprawnionej do sprawowania 

opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi, na czas udziału Uczestniczki/Uczestnika projektu w 

szkoleniu, Uczestniczka/Uczestnik projektu reguluje należność wynikającą z pobytu dziecka do lat 7 lub 

osoby zależnej w ww. instytucji i dostarcza do Biura Projektu potwierdzenie zapłaty.   

 
1 Oznacza osobę blisko spokrewnioną oznaczającą osobę należącą do I grupy podatkowej zgodnie z art. 14 ust. 

3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813), tj. 

małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 
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9. Refundacja nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu oraz w przypadku przerwania 

odbywania szkolenia lub udziału w projekcie. 

10. Uczestniczka/Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 

lub osobą zależną do wysokości 544,00 zł (17zł x 32 godziny szkoleniowe). Jest to maksymalna kwota 

przypadająca na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu. 

11. Uczestniczka/Uczestnik projektu może wskazać Instytucję lub Opiekuna/Opiekunkę, który/która 

będzie się opiekować dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną za okres odbywania szkolenia przez 

Uczestniczkę/Uczestnika projektu (z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych z uczestnikami 

projektu). 

12. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za opiekę sprawowaną nad dzieckiem do lat 7 lub osobą 

zależną.  

13. Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga CDG PRO Sp. z. o.o. 

14. Refundacja kosztów przysługuje wyłącznie po przedstawieniu ich udokumentowania w terminie 

określonym § 4 ust. 2 w wysokości odpowiadającej udokumentowanym i faktycznie poniesionym 

wydatkom. 

§ 4 

Wymagane dokumenty – zwrot kosztów nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 

1. Uczestniczka/Uczestnik projektu, aby ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 

lub osobą zależną powinna złożyć: 

a) wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną stanowiący załącznik 

nr 2 do niniejszego Regulaminu; 

b) w przypadku wynajęcia Opiekuna/Opiekunki: 

- umowę cywilnoprawną zawartą z osobą fizyczną (Opiekunem/Opiekunką) sprawującą opiekę 

nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną (z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych z 

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu oraz jego dzieckiem/osobą zależną); 

- rachunek do umowy zlecenia zawartej z Opiekunem/Opiekunką za wykonaną usługę wraz 

z dowodem zapłaty; 

c) w przypadku pobytu dziecka do lat 7 lub osoby zależnej w instytucji uprawnionej 

do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi:  

- rachunek lub faktura za dni pobytu dziecka do lat 7 lub osoby zależnej w instytucji 

uprawnionej do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi, w czasie 

odbywania szkoleń przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu. Dokument musi zawierać 

informację, że opieka trwała w czasie, w których Uczestnik korzystał ze wsparcia w ramach 

Projektu; 

- potwierdzenie dokonania zapłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w uprawnionej instytucji. 

d) w przypadku wniosku o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną należy dodatkowo załączyć: 

kserokopię dokumentów poświadczających stan zdrowia osoby zależnej np. orzeczenie o 

niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności zapewnienia stałej opieki lub innych 

dokumentów poświadczających stan zdrowia osoby zależnej lub konieczność stałej opieki nad 

osobą zależną (np. opinii lekarza dotyczącej wymaganej opieki nad osoba zależną 

2. Wnioski o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną mogą być 

składane bezpośrednio w siedzibie biura projektu albo przesyłane pocztą w terminie nie 
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późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia udziału w Szkoleniu przygotowującym 

do prowadzenia działalności gospodarczej. 

§ 5 

Zasady zwrotu kosztów dojazdu 

1. Uczestnik Projektu może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu za okres udziału w szkoleniu. 

Organizator zastrzega możliwość odmowy wypłaty tych kosztów osobom, dla których wyczerpią 

się środki przewidziane w projekcie. 

2. Koszty dojazdu mogą być zwrócone Uczestnikom Projektu dojeżdżającym na szkolenie przed 

założeniem działalności gospodarczej z miejscowości innej niż miejscowość, w której prowadzone 

jest szkolenie. 

3. Zwrot kosztów dojazdu dokonywany jest do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji 

publicznej z miejsca zamieszkania Uczestnika projektu do miejsca odbywania szkolenia.  

4. Maksymalną kwotę zwrotu kosztów dojazdów na szkolenia ustala się na poziomie 20 zł/osobę na 

dzień.  

5. Wypłata odbywać się będzie w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia akceptacji przez Beneficjenta 

dokumentów złożonych przez Uczestnika Projektu na rachunek wskazany przez Uczestnika 

Projektu. 

6. Refundacja kosztów przysługuje wyłącznie po przedstawieniu ich udokumentowania, w wysokości 

odpowiadającej udokumentowanym i faktycznie poniesionym wydatkom. 

7. Wnioski o zwrot poniesionych kosztów dojazdu mogą być składane bezpośrednio w siedzibie biura 

projektu albo przesyłane pocztą w terminie nie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych od dnia 

zakończenia udziału w szkoleniu. 

§ 6 

Wymagane dokumenty – zwrot kosztów dojazdu 

1. Koszt dojazdu zwracany jest na podstawie złożonego przez Uczestniczkę/Uczestnika projektu 

Wniosku o zwrot kosztów dojazdu stanowiący załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku dojazdu środkiem komunikacji publicznej do wniosku o zwrot kosztów dojazdu 

Uczestniczka/Uczestnik projektu zobowiązana/zobowiązany jest dołączyć wszystkie bilety 

(potwierdzające dojazd na szkolenie). 

3. Zwrot kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie za dni, w których Uczestniczka/Uczestnik projektu 

była/-ł obecna/-y na szkoleniu. 

4. Beneficjent może odmówić Uczestniczce/Uczestnikowi projektu przyznania lub dokonania zwrotu 

kosztów dojazdu w przypadku niewłaściwego udokumentowania poniesionych kosztów.  

 

§ 7 

Procedura wypłaty zwrotu 

1. Zwrot kosztów opieki/dojazdu następuje po dokonaniu weryfikacji obecności Uczestnika Projektu 

w poszczególnych dniach szkolenia w ramach projektu na podstawie listy obecności, po weryfikacji 

poprawności wniosku o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz/lub 

wniosku o zwrot kosztów dojazdu oraz po weryfikacji wszystkich złożonych dokumentów. 

W przypadku wyczerpania się środków przewidzianych w projekcie na ten cel, Beneficjent zastrzega 

sobie możliwość odmowy wypłaty środków. 
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2. Weryfikacji o której mowa w § 7 ust. 1 dokonują Pracownicy projektu, a następnie sporządzają listę 

wniosków rekomendowanych do zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, 

zwrotu kosztów dojazdu.  

3. Refundacja dokonywana będzie na rachunek bankowy Uczestniczki/Uczestnika projektu podany 

we wniosku. 

4. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych 

od Uczestniczki/Uczestnika projektu zobowiązana/-y jest ona/on dostarczyć te dokumenty w trybie 

i terminie wskazanym przez Beneficjenta. 

§ 8 

Postanowienia końcowe 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. 

2. W przypadku wątpliwości związanych z interpretacją niniejszego Regulaminu, interpretacji 

wiążącej dokonuje Beneficjent. 

3. Kwestie sporne nieuregulowane w Regulaminie rozstrzygane będą przez Beneficjenta, 

a w przypadku braku porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy 

siedzibie Beneficjenta. 

4. Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.  

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.06.2020r. 

Załączniki do Regulaminu zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz 

zwrotu kosztów dojazdu: 

1. Wniosek o zwrot kosztów dojazdu – załącznik nr 1 

2. Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną – załącznik 2 
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Załącznik nr 1 do REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ 

ZALEŻNĄ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 
 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU 
W ramach projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa 

realizowanego przez CDG PRO Sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0088/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

OŚ PIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy 

DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

Ja niżej podpisany/-a: 

Imię i nazwisko   …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL:

  

wnioskuję o zwrot kosztów dojazdu na Szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności 
gospodarczej w ramach projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy, 
które odbyło się w dniach: 
……………..……………….………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Oświadczam, że dojeżdżałam/-em na wskazane powyżej szkolenie samochodem osobowym  
z miejsca mojego zamieszkania (z innej miejscowości niż miejscowość, w której odbywa się szkolenie), 
tj. ………………………………………………………………. do miejscowości, w której odbywało się szkolenie tj. do 
…………………………………………………………….. 
lub  
 Oświadczam, że dojeżdżałam/-em na wskazane powyżej szkolenie korzystając ze środków 
transportu publicznego, w tym autobusów/busów/pociągów.  
 
Koszt przejazdu do i z miejsca odbywania szkolenia na w/w trasie najtańszymi środkami komunikacji 
publicznej wynosi w jedną stronę .................................. zł.  
 
Należną mi kwotę w łącznej wysokości: …………………..zł proszę przekazać na konto: 
 
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….. 
(numer konta) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa banku) 
 
Załączniki (proszę wybrać właściwy załącznik zaznaczając go znakiem x) 
 
1. Osoba dojeżdżająca środkiem transportu publicznego: 
- bilety z w/w trasy (zwrot kosztów może być dokonany do tej kwoty, maksymalnie 20 zł/osobę na 
dzień), wykorzystane na przejazd w terminie i godzinach powiązanych ze Szkoleniem 
przygotowującym do prowadzenia działalności gospodarczej. 
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2. Osoba dojeżdżająca własnym środkiem transportu (samochodem): 
- zaświadczenie/oświadczenie przewoźnika potwierdzające cenę najtańszego biletu na trasie 
z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia (zwrot kosztów może być dokonany do tej kwoty, 
maksymalnie 20 zł/osobę na dzień) lub wydruk (np. ze strony internetowej) potwierdzający cenę 
biletu przewoźnika na trasie z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji wsparcia projektowego, 
który dokumentuje cenę biletów obowiązujących na danej trasie.  
 
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuje warunki Regulaminu zwrotu kosztów opieki nad 
dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz zwrotu kosztów dojazdu.  
 
Pouczony/pouczona o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że 
powyższe informacje są zgodne z prawdą. 

 
…………..…...................................................... 

(data i podpis Uczestniczki/Uczestnika projektu) 
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Załącznik nr 2 do REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ 
ZALEŻNĄ ORAZ ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU 

 
WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ 

W ramach projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa 

realizowanego przez CDG PRO Sp. z o.o. na podstawie umowy nr RPPK.07.03.00-18-0088/19-00 

zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 

OŚ PIORYTETOWA VII Regionalny rynek pracy 

DZIAŁANIE 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 

Ja niżej podpisany/-a: 

Imię i nazwisko   …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania:  ………………………………………………………………………………………………………….. 

PESEL: 
 
wnioskuję o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną1 
……………………………………………………………………………….. (imię i nazwisko dziecka/osoby zależnej) 
poniesiony przeze mnie przez okres mojego uczestnictwa w Szkoleniu przygotowującym do 
prowadzenia działalności gospodarczej w dniach ………………..……………………………………………….. (proszę 
podać terminy, w których sprawowana była opieka nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną) 
organizowanym w ramach projektu Najlepsze wsparcie na starcie – program tworzenia własnej firmy 
Należną mi kwotę w wysokości: …………………..zł, proszę przekazać na konto: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
(numer konta) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa banku) 
 

………………..…...................................................... 
data i podpis Uczestniczki/Uczestnika projektu 

Jednocześnie oświadczam, że: 
1. Jestem osobą samotnie opiekującą się dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną lub 
współmałżonek/drugi prawny opiekun jest osobą pracującą i nie może sprawować opieki w okresie 
mojego uczestnictwa w szkoleniu 

…………………………………………………… 
data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu 

 
2. Dziecko do lat 7 lub osoba zależna przebywa ze mną we wspólnym gospodarstwie domowym. 
 

…………………………………………………… 
data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu 

 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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3. Opiekun/opiekunka sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną nie jest ze mną 
spokrewniony/-a.  

…………………………………………………… 
data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu 

 
4. Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję warunki Regulaminu zwrotu kosztów opieki nad 
dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną oraz zwrotu kosztów dojazdu i biorę pełną odpowiedzialność za 
wybór Instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad osobami zależnymi lub/i 
Opiekuna/Opiekunki, który sprawował opiekę nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w czasie 
odbywania szkolenia. 

…………………………………………………… 
data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu 

 
5. Pouczony/pouczona o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, potwierdzam 
prawdziwość powyższych danych. 

…………………………………………………… 
data i podpis Uczestnika/Uczestniczki projektu 

 
 
Załączniki do wniosku: 
1. W przypadku wynajęcia Opiekuna/Opiekunki: 
- umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie) zawarta z Opiekunem/Opiekunką sprawującym/ 
sprawującą opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną 
- rachunek do umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenia) zawartej z Opiekunem/Opiekunką za 
wykonaną usługę wraz z dowodem zapłaty 
2. W przypadku pobytu dziecka do lat 7 lub osoby zależnej w instytucji uprawnionej do sprawowania 
opieki nad dziećmi do lat 7 lub osobami zależnymi: 
- rachunek lub faktura za dni pobytu dziecka/osoby zależnej w instytucji uprawnionej do sprawowania 
opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi, w czasie odbywania szkolenia przez 
Uczestnika/Uczestniczki Projektu,  
– dowód zapłaty rachunku lub faktury. 
3. W przypadku wniosku o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną należy dodatkowo załączyć: 
kserokopię dokumentów poświadczających stan zdrowia osoby zależnej np. orzeczenie o 
niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności zapewnienia stałej opieki lub innych dokumentów 
poświadczających stan zdrowia osoby zależnej lub konieczność stałej opieki nad osobą zależną (np. 
opinii lekarza dotyczącej wymaganej opieki nad osoba zależną 
 
 

………………………………………………………… 
(data i podpis Uczestniczki/Uczestnika projektu) 

 

 


