Projekt „Młodzi - aktywni na podkarpackim rynku pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA O KORZYSTANIU Z SAMOCHODU

Ja niżej podpisany/-a …………………………………. oświadczam, iż w ramach Projektu: „Młodzi – aktywni na
podkarpackim rynku pracy” w okresie od ……………….. do ………………..dojeżdżałem/-am z miejsca
zamieszkania tj. ………………………………………………………….. do miejsca organizacji (zaznaczyć właściwie):


Doradztwa zawodowego tj. …………………………………………………………………………………… - ……….km.
(adres)



Szkolenia indywidualnego tj. …………………………………………………………………………….…… - …………km.
(adres)

Samochodem marki …………………………………. o numerze rejestracyjnym …………………………… z uwagi na
brak
możliwości
skorzystania
ze
środków
komunikacji
publicznej.
Proszę poniżej wskazać przyczyny uniemożliwiające korzystanie ze środków komunikacji
publicznej……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż1:
 Poniosłem/-am koszty wyższe lub równe cenie biletu najtańszego środka komunikacji publicznej
na danej trasie. W związku z powyższym wnoszę o zwrot kosztów dojazdu do wysokości ceny
najtańszego biletu środkami komunikacji publicznej na w/w trasie, zgodnie z przedłożonymi przeze
mnie zaświadczeniami wskazującymi przynajmniej: przewoźnika obsługującego daną trasę, trasę
przejazdu, koszt przejazdu w jedną stronę oraz pieczęć przewoźnika i podpis wystawiającego.
 Poniosłem/-am koszty niższe aniżeli cena biletu najtańszego środka transportu publicznego na
danej trasie
w czasie dojazdu na: ……………………………………………………………………… w kwocie…………………………………….
(wpisać formę wsparcia oraz koszt dojazdu)

………………………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis Uczestnika/Uczestniczki Projektu)
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..........................................................

Zaznaczyć właściwe
Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.
ul. Rynek 17, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel. (013) 461-29-98, tel./fax (013) 461-21-47
e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl
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Załączniki:
1. Kserokopia prawa jazdy Uczestnika/Uczestniczki Projektu
2. Kserokopia dowodu rejestracyjnego
3. Umowa użyczenia samochodu
właścicielem/współwłaścicielem)

(jeśli

Uczestnik/Uczestniczka

Projektu

nie

jest

Strona 2

4. Zaświadczenie przewoźnika o cenie biletu w na danej trasie. W przypadku gdy przewoźnik
odmówi wydania zaświadczenia, należy przedłożyć wydruk ze strony internetowej
przewoźnika wskazujący na najniższą cenę biletu na danej trasie wraz z oświadczeniem na
wydruku o treści: „Oświadczam, iż przewoźnik odmówił wydania zaświadczenia o cenie biletu
na danej trasie, a podana cena jest najniższą” wraz z podpisem Uczestnika/Uczestniczki
Projektu.
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