Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW OPIEKI NAD
DZIEĆMI/OSOBAMI ZALEŻNYMI W RAMACH PROJEKTU
„TWÓJ BIZNES NA LUBELSZCZYŹNIE”
Projekt pn. „Twój biznes na Lubelszczyźnie” (nr RPLU.09.03.00-06-0074/16) współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych
w partnerstwie z Fundacją Inicjonowania Rozwoju Społecznego Umowy nr 95/RPLU.09.03.00-06-0074/16-00
zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

§1
Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi
w ramach projektu „Twój biznes na Lubelszczyźnie” nr RPLU.09.03.00-06-0074/16
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:
a. „Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt „Twój biznes na Lubelszczyźnie”
b. „Beneficjencie” – jest to Fundacja Instytut Projektów Innowacyjnych.
c. „Biurze projektu” – należy przez to rozumieć – ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
d. „Dziecku” – należy przez to rozumieć dziecko do lat 61,a w przypadku dziecka
z niepełnosprawnością do lat 72 , zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r. z późn. zm.)
e. „Osobie zależnej” - należy przez to rozumieć osobę wymagającą stałej opieki, ze
względu na stan zdrowia lub wiek, połączoną więzami rodzinnymi lub
powinowactwem z Uczestnikiem projektu lub pozostającą z Uczestnikiem projektu
we wspólnym gospodarstwie domowym, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r., Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
f. „Opiekunie/Opiekunce”- należy przez to rozumieć osobę sprawującą opiekę nad
osoba zależną, z którą Uczestnik projektu zawarła umowę cywilnoprawną.
3. Projekt realizowany jest przez Fundację Instytut Projektów Innowacyjnych w partnerstwie
z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego.
4. Projekt „Twój biznes na Lubelszczyźnie” realizowany jest na terenie województwa
lubelskiego w okresie 01.07.2017 – 31.01.2019 r.

1

tj. dziecko będące pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego (Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot
kosztów sprawowania opieki na dziećmi, które nie ukończyły 6 roku życia);
2
tj. dziecko będące pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego (Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot
kosztów sprawowania opieki nad dziećmi, które nie ukończyło 7 roku życia).
Biuro projektu: Twój biznes na Lubelszczyźnie
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin,
tel. (0 81) 747 94 08
e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl
www.twojbiznes.fipi.pl
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§2
Zasady ogólne
1. Uczestnik projektu może ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną
w okresie uczestnictwa w szkoleniu ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnym doradztwie
specjalistycznym w ramach Projektu. Beneficjent zastrzega możliwość odmowy wypłaty tych
kosztów osobom, dla których wyczerpią się środki przewidziane w projekcie.
2. Ze zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi mogą skorzystać wyłącznie osoby,
które nie mają innej możliwości zapewnienia tej opieki.
3. Uczestnikowi projektu przysługuje zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
w wysokości odpowiadającej faktycznym i udokumentowanym wydatkom, jednak do kwoty
nie wyższej niż 15,00 zł brutto za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w szkoleniu ABC
przedsiębiorczości oraz indywidualnym doradztwie specjalistycznym w ramach,
z zastrzeżeniem postanowień § 4 ust. 3.
4. Jako koszt opieki należy rozumieć:
a. koszt opłaty za pobyt dziecka/osoby zależnej w instytucji uprawnionej do
sprawowania opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, w czasie uczestnictwa
Uczestnika projektu w szkoleniu ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnym
doradztwie specjalistycznym,
b. koszty wynikające z legalnych (spełniających wymagania nałożone odrębnymi
przepisami – podatkowe, ubezpieczenia społeczne) umów cywilnoprawnych
z opiekunami (z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych z uczestnikiem projektu3)
za okres udziału w szkoleniu ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnym
doradztwie specjalistycznym przez Uczestnika projektu4.
5. Uczestnicy Projektu mogą ubiegać się o zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami
zależnymi w okresie uczestnictwa w szkoleniu ABC przedsiębiorczości oraz indywidualnym
doradztwie specjalistycznym w wysokości do 15,00 zł brutto/1h opieki. W związku
z powyższym maksymalna wysokość zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/osoba zależną
wynosi:
 750,00 zł brutto za udział w szkoleniu ABC przedsiębiorczości – 50h,


120,00 zł brutto za udział w indywidualnym doradztwie specjalistycznym – 8h.

Łącznie: 870,00 zł brutto/osobę.
6. Zwrot kosztów opieki przewidziany jest dla 15 kobiet biorących udział w projekcie.
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Oznacza osobę blisko spokrewnioną zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt.1 poz. 768). Stopień pokrewieństwa wskazany
w ww. artykule to: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, o macocha, teściowie.
4
Umowy z opiekunami, zależnie od ich rodzaju i o ile wymagają tego przepisy prawa, pociągają za sobą
konieczność: zgłoszenia w Urzędzie Skarbowym, w ZUSie, zapłacenia od nich podatku dochodowego,
zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne itp. Za prawidłowe rozliczenie z US i ZUS
odpowiada Uczestnik projektu.
Biuro projektu: Twój biznes na Lubelszczyźnie
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin,
tel. (0 81) 747 94 08
e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl
www.twojbiznes.fipi.pl
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7. Uczestnik projektu sam wskazuje Instytucję lub Opiekuna/Opiekunkę, który/a będzie się
opiekować osobą zależną w czasie udziału w wsparciu doradczo-szkoleniowym przez
Uczestnika projektu (z wyłączeniem osób blisko spokrewnionych z Uczestnikiem projektu).
8. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za opiekę sprawowaną nad osobą zależną.

§3
Przyznanie prawa do zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną
1. Warunkiem uzyskania refundacji kosztów, o których mowa w regulaminie jest przyznanie
prawa zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną przez Beneficjenta.
2. Prawo do zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną przyznawane jest na podstawie
dokumentów złożonych w Biurze projektu przez Uczestnika:
a. Wniosek o refundację kosztów opieki na dziećmi (załącznik 1 A do niniejszego
Regulaminu) lub osobą zależną (załącznik 1 B do niniejszego Regulaminu),
a. Dokumenty potwierdzające sprawowanie opieki nad dziećmi/osobą zależną5:
 oświadczenie Uczestnika projektu potwierdzające fakt pozostawania
z dziećmi w wspólnym gospodarstwie domowym,
 oświadczenie Uczestnika projektu potwierdzające fakt połączenia więzami
rodzinnymi lub powinowactwem z osobą zależną lub fakt pozostawania
z osobą zależną we wspólnym gospodarstwie domowym.
b. W przypadku zwarcia przez Uczestnika projektu umowy cywilnoprawnej z osobą
fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi/osobą zależną:
 potwierdzoną przez Uczestnika projektu za zgodność z oryginałem kopię
umowy z opiekunem. Z umowy musi wynikać, że dotyczy ona sprawowania
opieki w okresie udziału Uczestnika w wsparciu doradczo-szkoleniowym
w ramach projektu, na jaki okres umowa została zawarta oraz koszty opieki
na dziećmi/osobą zależną. Dokument musi zawierać informację, że opieka
trwała w terminach, w których Uczestnik projektu korzystała ze wsparcia
w ramach projektu,
 potwierdzoną przez Uczestnika projektu za zgodność z oryginałem kopię
rachunku za okres sprawowania opieki przez opiekuna,
 imienny dowód dokonania zapłaty rachunku.
c. W przypadku zlecenia przez Uczestnika opieki nad dziećmi/osobą zależną
uprawnionej instytucji:
 potwierdzona przez Uczestnika projektu kopia umowy oraz rachunku lub
faktury za pobyt dzieci/osoby zależnej w instytucji opiekuńczej za okres
udziału Uczestnika projektu we wsparciu doradczo-szkoleniowym w ramach
projektu. Dokument musi zawierać informację, że opieka trwała w terminach,
w których Uczestnik projektu korzystała ze wsparcia w ramach projektu,
 imienny dowód zapłaty faktury/rachunku.
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Składane tylko z pierwszym wnioskiem
Biuro projektu: Twój biznes na Lubelszczyźnie
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin,
tel. (0 81) 747 94 08
e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl
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d. Podpisane oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu i poniesienia
odpowiedzialności
za
wybór
opiekuna/instytucji
który/która
będzie
sprawował/sprawowała opiekę nad dziećmi/osobą zależną.
e. Inne dokumenty lub oświadczenia (o ile okażą się niezbędne) poświadczające
konieczność opieki nad dziećmi/osobą zależną.
Uczestnik ubiegający się o zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną zobowiązany jest
do złożenia w Biurze projektu powyższych dokumentów za każdy miesiąc uczestnictwa
w danej formie wsparcia w ramach projektu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, za który składany jest wniosek. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje utratą prawa
do refundacji kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną w okresie uczestnictwa we wsparciu
doradczo-szkoleniowym w ramach projektu.
W przypadku wniosków składanych pocztą/kurierem, za termin złożenia wniosku uznaje się
datę wpływu dokumentu do Biura projektu.
Beneficjent ma prawo wezwać Uczestnika projektu do uzupełnienia, poprawienia lub
ponownego złożenia dokumentów wymaganych do uzyskania prawa do zwrotu kosztów
opieki nad dziećmi/osobą zależną.
Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną niezawierający kompletu
dokumentów wskazanych powyżej i/lub nieprawidłowo wypełniony oraz nieuzupełniony
w terminie wyznaczonym przez Beneficjenta, będzie rozpatrzony negatywnie i zwrot nie
będzie wypłacany.

§4
Procedura wypłaty zwrotu kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną
1. Zwrot kosztów przysługuje Uczestnikowi projektu za każdy dzień udziału w we wsparciu
doradczo-szkoleniowym w ramach projektu, zgodnie z listą obecności potwierdzającą
uczestnictwo w danej formie wsparcia.
2. W przypadku nieobecności Uczestnika projektu na zajęciach zwrot kosztów opieki nad
dziećmi/osobą zależną nie przysługuje.
3. Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną dokonywany będzie, po weryfikacji
prawidłowości dokumentów i zgodności z listą obecności na zajęciach, przelewem na podane
we wniosku konto bankowe w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionych
dokumentów i wpłynięcie na konto Realizatora Projektu środków na pokrycie wydatków
związanych z realizacją projektu. Uczestnikom projektu nie przysługują żadne roszczenia
związane z opóźnieniem wypłaty Zwrotu kosztów dojazdu, które wynikają z opóźnień
w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą środków na realizację projektu „Twój biznes
na Lubelszczyźnie”.
4. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłat refundacji kosztów opieki nad
dziećmi/osobą zależną w momencie wyczerpania środków finansowych przewidzianych na
ten cel.

Biuro projektu: Twój biznes na Lubelszczyźnie
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin,
tel. (0 81) 747 94 08
e-mail: kontakt@twojbiznes.fipi.pl
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§5
Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje z dniem jego zatwierdzenia przez Fundację Instytut Projektów
Innowacyjnych.
2. Ostateczna interpretacja regulaminu zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Twój biznes
na Lubelszczyźnie” w projekcie należy do Fundacji Instytut Projektów Innowacyjnych.
3. Beneficjent zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania projektu
o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników projektu.
4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestnika projektu dokumentów
potwierdzających fakty lub stan prawny złożonych oświadczeń oraz danych zawartych we
wniosku o zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobą zależną.

§6
Załączniki
1. Załącznik nr 1 A – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dziećmi
2. Załącznik nr 1 B – Wniosek o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną

Biuro projektu: Twój biznes na Lubelszczyźnie
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin,
tel. (0 81) 747 94 08
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