Kierunek – praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU SAMOCHODEM OSOBOWYM

Tytuł projektu

„Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych
z województwa świętokrzyskiego”

Miejsce organizacji
Okres realizacji

Kielce
od

01.05.2016

do

30.05.2017

WYPEŁNIA UCZESTNIK/-CZKA PROJEKTU
1.

Imię i Nazwisko

2.

Adres zamieszkania

Na podstawie §7 Zasady zwrotu kosztów dojazdu Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Kierunek - praca!
Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego”, zwracam się
z prośbą o dokonanie zwrotu poniesionych przeze mnie kosztów dojazdu oraz powrotu z miejsca zamieszkania
do wysokości ceny najtańszego biletu transportu publicznego na n/w trasie, która wynosi ……………………. Zł z1:
 miejsca odbywania poradnictwa zawodowego,
 miejsca odbywania kursu zawodowego,
 miejsca odbywania stażu zawodowego
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia
lub zatajenie prawdy niniejszym oświadczam, że na trasie:
………………………………………. ---- …………………………………………..
dojeżdżałem/am samochodem prywatnym o nr rejestracyjnym ………………………….
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż zwrot kosztów dojazdu nastąpi na zasadach określonych
w powoływanych powyżej przepisach, po dostarczeniu rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów za okres jaki
składany jest wniosek, jednak nie wcześniej niż od daty złożenia wniosku.

Nr rachunku bankowego:

Nazwa banku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(data wpływu i podpis osoby przyjmującej wniosek)

1

(podpis Uczestnika/-czki Projektu)

Zaznaczyć właściwe

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k.
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e-mail: szkolenia@abakus-konsulting.pl
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Biuro Projektu:
ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce
e-mail: kielce@abakus-konsulting.pl
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WYPEŁNIA OSOBA UPOWAŻNIONA ZE STRONY BENEFICJENTA
Załączniki

Tak

Nie

Liczba dni
kwalifikowanych
do zwrotu
3
kosztów

Kwota kosztów
kwalifikowanych

Miesiąc (okres) za jaki przysługuje zwrot
Zaświadczenie od przewoźnika komunikacji publicznej o cenie
najtańszego biletu na danej trasie
Kserokopia prawa jazdy Uczestnika/-czki
Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu
Umowa użyczenia samochodu

Trasa

2
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jednostkowy
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--
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Łączna suma kosztów kwalifikowanych do zwrotu

,

Legenda:
PZ - poradnictwo zawodowe
KZ- kurs zawodowy
SZ- staż zawodowy

(podpis osoby upoważnionej ze strony Beneficjenta)

2
3

(pieczęć Beneficjenta)

W przypadku, gdy środek transportu nie jest własnością osoby dojeżdżającej
Na podstawie list obecności/kart doradczych
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Biuro Projektu:
ul. Sienkiewicza 66, 25-501 Kielce
e-mail: kielce@abakus-konsulting.pl
tel.: 797 466 355

UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU
„Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych
z województwa świętokrzyskiego”

Tytuł projektu
Miejsce organizacji
Okres realizacji

Kielce
od

01.05.2016

do

30.05.2017

zawarta w dniu ……………………………. r. w …………………………….…………………...pomiędzy:
1) ……….………………………………………, zamieszkałym(ą) ………………………………………………………..………….., legitymującym(ą)
się dowodem osobistym ……………………...…………………., wydanym
przez…………………………………….…………………………………………………………. zwanym dalej użyczającym,
a
2) ……….………………………………………, zamieszkałym(ą) ……………………….………………………………………….., legitymującym(ą)
się dowodem osobistym …………………………...……………., wydanym
przez…………………………………………………………………………..……. zwanym dalej biorącym do używania.
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest samochód marki …………………………………….., rok produkcji ……………, numer
rejestracyjny …………………………………………..., poj. silnika ………………………………………..
2. Użyczający oświadcza, że przedmiot umowy stanowi jego własność oraz jest wolny od jakichkolwiek roszczeń
i obciążeń na rzecz osób trzecich.
3. Przedmiot użyczenia jest w dobrym stanie technicznym, ma sprawne wszystkie zespoły i urządzenia.
§2
Użyczający użycza i daje w bezpłatne użytkowanie biorącemu opisany wyżej przedmiot na okres od dnia …………...…….
r. do dnia ………….……. r., tj. na czas trwania kursu w ramach Projektu „Kierunek - praca! Kompleksowy program
wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego”. Po upływie powyższego terminu Biorący
do używania zobowiązuje się zwrócić przedmiot użyczenia bez wezwań i w stanie niepogorszonym.
§3
1. Biorący do używania potwierdza odbiór przedmiotu.
2. Biorący do używania zapewnia, że będzie używał przedmiot zgodnie z przeznaczeniem i nie odda go do używania
osobie trzeciej.
3. Wszelkie koszty z tytułu korzystania z przedmiotu przez cały czas trwania umowy poniesie biorący do używania.
4. Biorący do używania zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw, jakie okażą się konieczne w czasie trwania
umowy.
§4
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(podpis Użyczającego)

(podpis Biorącego do używania)
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