Projekt „Milion przed trzydziestką!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

REGULAMIN DOKONYWANIA ZWROTÓW KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM LUB OSOBĄ ZALEŻNĄ
1. Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zwrotów kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą
zależną w ramach projektu „Milion przed trzydziestką!”(zwanego dalej Projektem).
2. Uczestnicy Projektu mogą w trakcie uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia, ubiegać się o
zwrot opieki nad dzieckiem do 7 roku życia, dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia lub osobą
zależną.
3. Za osobę zależną rozumie się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki,
połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z Uczestnikiem projektu lub pozostająca z nim
we wspólnym gospodarstwie domowym.
4. Za koszt opieki uznaje się opłaty za pobyt w instytucji uprawnionej do sprawowania opieki lub koszty
wynikające z umów o prace lub cywilnoprawnych z opiekunami.
5. Zwrotu poniesionych wydatków opieki dokonuje się na podstawie Wniosku o zwrot kosztów opieki,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wniosek obejmować może tylko i
wyłącznie dni faktycznego uczestnictwa w szkoleniu i doradztwie w ramach Projektu.
6. Warunkiem przyznania zwrotu opieki jest:
a) Udokumentowanie posiadania dziecka lub osoby zależnej (przedstawiając do wglądu akt
urodzenia lub inne dokumenty potwierdzające fakt opieki )
b) Złożenia przez Uczestnika Wniosku o zwrot kosztów opieki wraz z dowodami poniesionego
wydatku
7. Dowodem poniesienia wydatku przez Uczestnika jest umowa zawarta np. z przedszkolem / żłobkiem,
opłacona imienna faktura wystawiona na Uczestnika lub inny dokument księgowy o równoważnej
wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, np. umowa zlecenia z osobą fizyczną wraz z
rachunkiem do umowy.
8. Wniosek należy złożyć w terminie do 7 dni roboczych od zakończenia danej formy wsparcia.
9. Kwota refundowanych kosztów jest równa kwocie faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie
więcej niż 18 zł brutto/h dla łącznie trzech osób w projekcie.
10. Refundacja dotyczy dni w których Uczestnik był obecny na zajęciach (poświadczone podpisem na
liście obecności).
11. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wstrzymania naboru wniosków lub wypłat w
momencie wyczerpania środków finansowych przewidzianych na ten cel.

Wykaz załączników :
Załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania zwrotów kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

REALIZATOR PROJEKTU: Centrum Edukacji CEiRON
91-829 Łódź,, ul. Zawiszy Czarnego 10, tel. (42) 674-44-66
www.ceiron.org.pl, e-mail: centrumszkoleniowe@ceiron.org.pl

PARTNER PROJEKTU: HN Partners s.c.
90-043 Łódź, ul. Targowa 27, tel. (42) 250 54 13
www.hnpartners.pl, email: biuro@hnpartners.pl

Projekt „Milion przed trzydziestką!” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu dokonywania zwrotów kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Imię i Nazwisko ………………………………………………………………………

Wniosek o zwrot kosztów opieki
Wnioskuję o zwrot kosztów

opieki nad dzieckiem/ osobą zależną w łącznej kwocie………………………. zł

(słownie:………………………………………………………………………………. zł) zgodnie z poniższym zestawieniem i
załączonymi dowodami poniesienia wydatków.
Data

Forma wsparcia

Koszt opieki

Dowód poniesienia wydatku (nr
dokumentu – faktury lub
rachunki)

ŁĄCZNIE

Oświadczam, że:



Jestem rodzicem dziecka/opiekunem osoby zależnej
Nie miałem/am możliwości zapewnienia bezpłatnej opieki na czas uczestnictwa w projekcie.

Podpis: ………………………………..
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