
REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOJAZDU NA BADANIE KOLONOSKOPOWE 
PRZEPROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

„Lepiej zapobiegać niż leczyć – profilaktyka nowotworu jelita grubego”

§ 1
Informacje wstępne

1. Niniejszy  Regulamin  określa  zasady  zwrotu  kosztów  dojazdu  z  miejsca  zamieszkania
do  miejsca  wykonywania  badania  kolonoskopowego  i  z  powrotem,  w  ramach  projektu
„Lepiej  zapobiegać  niż  leczyć  –  profilaktyka  nowotworu  jelita  grubego”  realizowanego
w ramach RPO WZ 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VI Rynek Pracy, Działania 6.8. Wdrożenie
kompleksowych programów zdrowotnych  dotyczących  chorób negatywnie  wpływających
na  rynek  pracy,  ułatwiających  powroty  do  pracy,  umożliwiające  wydłużenie  aktywności
zawodowej  oraz  zwiększenie  zgłaszalności  na  badania  profilaktyczne,  umowa
o dofinansowanie nr RPZP.06.08.00-32-K001/17-00 z dnia 18.05.2018 r.

2. Koszty  dojazdu  na  badanie  zwracane  są  tylko  do  wysokości  opłat  za  środki  transportu
publicznego kołowego lub szynowego, zgodnie z cennikiem biletów II klasy, obowiązującym
na danej trasie.

3. W  przypadku  korzystania  ze  środków  transportu  prywatnego  refundacja  wydatku
przysługuje  do  wysokości  w/w  kosztów.  Koszty  dojazdu  na  badanie  własnym  środkiem
transportu,  w  kwocie  wyższej  niż   cena  biletu  jest  możliwa  tylko  w  sytuacji
udokumentowania  niepełnosprawności,  która  uniemożliwia  poruszanie  się  środkami
komunikacji publicznej.

§ 2
Zasady zwrotu kosztów dojazdu

1. Uczestnikom  projektu  przysługuje  możliwość  zwrotu  kosztów  dojazdu  z  miejsca
zamieszkania do miejsca wykonywania badania kolonoskopowego i z powrotem.

2. Dofinansowanie  kosztów  przejazdu  następuje  na  podstawie  wniosku  o  zwrot  kosztów
dojazdu złożonego przez zainteresowanego uczestnika oraz dokumentu (np. paragon, bilet
lub faktura) wskazującego na koszt przejazdu (cenę biletu) na danej trasie.

3. Uczestnik projektu poddający się badaniu kolonoskopowemu, powinien dostarczyć do biura
projektu Wniosek o zwrot kosztów dojazdu oraz dokument wskazujący na koszt przejazdu
(np. paragon, bilet lub fakturę).

4. Złożenie  niekompletnych  dokumentów,  spowoduje  nie  wypłacenie  przez  Organizatora
zwrotu kosztów dojazdu.

5. Zwrot kosztów dojazdu na badanie kolonoskopowe z miejsca zamieszkania i z powrotem,
odbywa  się  po  zakończeniu  danego  wsparcia  przelewem  bankowym  na  podane
przez Uczestnika projektu konto bankowe. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość
odmowy  wypłat  w  przypadku  wyczerpania  środków  przewidzianych  w  projekcie
na tę kategorie wydatku. 

6. Warunkiem  zwrotu  kosztów  dojazdu  jest  obecność  uczestnika  projektu  na  badaniu
kolonoskopowym i udokumentowanie rzeczywiście poniesionych kosztów dojazdu.

7. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
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