
 
 
 

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD OSOBĄ ZALEŻNĄ  
 
 

Regulamin  zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną w ramach projektu nr „Kobieta skutecznym 
przedsiębiorcą!”, nr RPLU.09.03.00-06-0057/16” zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w 
oparciu o umowę nr 58/RPLU.09.03.00-06-0057/16-00, zawartą pomiędzy Wielkopolskim Instytutem 
Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek z siedzibą w Chodzieży (64-800) przy ul. S. 
Małachowskiego 2B ,zwanym dalej Beneficjentem, a Urzędem Marszałkowskim Województwa 
Lubelskiego w Lublinie. 
 
 
I. Osoby uprawnione do ubiegania się o refundację kosztów opieki nad osobą zależną.  
1. O przyznanie refundacji kosztów opieki nad osobą zależną może ubiegać się Uczestniczka projektu 
biorąca udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym. Uczestniczkom  Projektu   będą zwracane  koszty 
opieki  nad osobą zależną. Osobą zależną jest osoba wymagająca ze względu na stan zdrowia lub 
wiek stałej opieki, połączona więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub 
instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.  
II. Postępowanie przy ubieganiu się o refundację kosztów opieki nad osobą zależną.  
2. Uczestniczka, o której mowa w pkt.1 składa stosowny wniosek  zawierający do wglądu: kopię 

dowodu osobistego osoby zależnej, kopię dokumentu określającego stan zdrowia osoby zależnej: 

orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie ze wskazaniem konieczności objęcia 

opieką stałą, oraz dokument/oświadczenie potwierdzające pokrewieństwo (więzy rodzinne lub 

powinowactwo).  

3. Wniosek o refundację poniesionych kosztów opieki nad osobą zależną należy złożyć po 
zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego.  

4. Rozpatrywane będą tylko wnioski zawierające komplet dokumentów wskazanych w pkt. 2.  

5. Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną uzależniona jest od posiadanego limitu środków w 
Projekcie przeznaczonych na ten cel.  

6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o refundację kosztów opieki nad osobą zależną, 
Projektodawca wypłaca środki na wskazany numer konta bankowego Wnioskodawcy w terminie do 
14 dni.  
 
III. Warunki refundacji kosztów opieki nad osobą zależną.  
7. Projektodawca refunduje koszty opieki nad osobą zależną pod warunkiem poniesienia tych 
kosztów oraz udokumentowania ich poniesienia (np. kopię umowy o świadczenie opieki nad osobą 
zależną z osobą fizyczną lub placówką opiekuńczą) .  

8. Refundacja w wysokości 15zł/h przysługuje za okres realizacji wsparcia w danym dniu oraz 
dodatkową godzinę na dojazd w każdą stronę. Tym samym w trakcie szkoleń przysługuje refundacja 
za średnio 8h każdego dnia szkoleniowego (6h szkolenia + 2h dojazd) oraz max. po 5h dziennie 
podczas realizacji wsparcia doradczego (3h wsparcia doradczego + 2h dojazd).  

9. Refundacja nie przysługuje za dni nieobecności na szkoleniu/doradztwie oraz w przypadku 
przerwania udziału w projekcie.  
10. Niniejszy Regulamin oraz wniosek o zwrot kosztów są dostępne w Biurze Projektu, ul. 
Sowińskiego 16a, 20-040 Lublin oraz na stronie internetowej projektu 
www.kobietaprzedsiebiorca.biuroprojektu.eu . 
11. Beneficjent zastrzega możliwość wniesienia zmian do Regulaminu. O wszelkich zmianach 
Uczestniczki zostaną niezwłocznie poinformowane. 


