
 

 
REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI/OSOBAMI ZALEŻNYMI  

projekt „Szkolenie – staż – etat – edycja III”  
nr RPPK.07.01.00-18-0090/20 

 
§ 1 Informacje ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady refundacji kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi 
uczestnikom Projektu „Szkolenie – staż – etat – edycja III”. 

2. Projekt „Szkolenie – staż – etat – edycja III” (RPPK.07.01.00-18-0090/20) współfinansowany jest ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, 
Poddziałanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy. 

3. Projekt „Szkolenie – staż – etat – edycja III” realizowany jest przez Stowarzyszenie CRAS – 
Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej, z siedzibą: ul. Marka Czarnoty 26/6, 35-211 Rzeszów, 
biuro projektu: Plac Śreniawitów 9/1, 35-032 Rzeszów, zwane dalej Organizatorem. 

 
§ 2 Zasady dokonywania refundacji poniesionych kosztów 

1. Uczestnik Projektu może ubiegać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi lub 
opieki nad osobą zależną w okresie uczestnictwa w stażu w ramach Projektu „Szkolenie-staż-etat 
– edycja III” w wysokości nie większej niż:  400,00 zł/osobę. 

2. Jako koszt opieki należy rozumieć: 
− Koszt opłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w instytucji uprawnionej do sprawowania opieki 

nad dziećmi/osobami zależnymi w czasie uczestnictwa Uczestnika projektu w trakcie 
odbywania stażu, 

− Koszty wynikające z legalnych (spełniających wymagania nałożone odrębnymi przepisami – 
podatkowe, ubezpieczenia społeczne) umów cywilnoprawnych z opiekunami (z wyłączeniem 
osób blisko spokrewnionych z Uczestnikiem projektu (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, 
zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie) za okres odbywania stażu przez 
Uczestnika Projektu. 

3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną wypłacana będzie nie częściej niż  
w rozliczeniu miesięcznym. 

4. Refundacja kosztów będzie wypłacana pod warunkiem posiadania przez Beneficjenta środków 
finansowych na rachunku bankowym Projektu. 

5. Prawo do refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną przyznawane jest na podstawie 
dokumentów złożonych w Biurze Projektu przez Uczestnika. 

6. Dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki nad dzieckiem lub osobą zależną: 
− Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopię aktu urodzenia dziecka/dzieci; 
− Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka  

(w przypadku ubiegania się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7); 
− Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzji ZUS o stopniu niezdolności do pracy lub 

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby zależnej, ze wskazaniem o konieczności 
zapewniania stałej opieki; 

7. W przypadku zawarcia przez Uczestnika Projektu umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną 
sprawującą opiekę nad dzieckiem/osobą zależną: 



 

− Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy z opiekunem. Dokument musi zawierać 
informację, że opieka trwała w terminach, w których Uczestnik Projektu korzystał ze wsparcia 
w ramach Projektu; 

− Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia rachunku za okres sprawowania opieki przez 
opiekuna; 

− Dowód dokonania zapłaty rachunku. 
8. W przypadku zlecenia przez Uczestnika opieki na dzieckiem/osobą zależną uprawnionej instytucji: 

− Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy, zaświadczenia z informacją  
o świadczeniu opieki nad dzieckiem, rachunku lub faktury za pobyt dziecka/osoby zależnej  
w instytucji opiekuńczej za okres udziału Uczestnika projektu w stażu w ramach projektu. 
Dokument musi zawierać informację, że opieka trwała w terminach, w których Uczestnik 
Projektu korzystał ze wsparcia w ramach Projektu; 

− Dowód zapłaty faktury/rachunku. 
9. Uczestnik ubiegający się o refundację poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 

zobowiązany jest do złożenia w Biurze Projektu powyższych dokumentów za każdy miesiąc 
uczestnictwa w stażu w ramach Projektu, w terminie do 14 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, za który składany jest wniosek. 

10.  Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną odbywa się przelewem na rachunek 
bankowy  Uczestnika. 

11.  Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat w przypadku braku środków   
finansowych na koncie projektowym (w takim przypadku zwrot kosztów zostanie niezwłocznie 
dokonany w momencie otrzymania środków od Instytucji Pośredniczącej) 

12.  Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat refundacji kosztów opieki nad 
dzieckiem/osobą zależną w momencie wyczerpania środków finansowych. 


