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ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT SIEDMIU  

I OSOBAMI ZALEŻNYMI W RAMACH PROJEKTU 

pn.: „ Korona Sądecka dla młodych” 

 

§1 Informacje ogólne 

 

1.Niniejszy regulamin określa zasady zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną w ramach 

projektu pn. „Korona Sądecka dla młodych” realizowanego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku 

pracy – projekty konkursowe, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1.  Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

2.Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o: 

-„Projekcie” – należy przez to rozumieć projekt pn. „Korona Sądecka dla młodych”; 

-„Projektodawcy” – należy przez to rozumieć LGD Korona Sądecka; 

-„Osobie zależnej” - należy przez to rozumieć osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek 

stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestniczącą w projekcie, 

pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.); 

- „Dziecku” – należy przez to rozumieć dziecko do lat 7, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.). 

 

§ 2 Zasady refundacji/zwrotu 

 

1.Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną przysługuje tylko Uczestnikom/ 

Uczestniczkom projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”. 

2. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi do lat 7 oraz osobami zależnymi w wysokości 

uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 Ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

2.Zwrotowi podlega koszt opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną. Uczestnicy i Uczestniczki 

zainteresowani zwrotem kosztów z ww. tytułów zobowiązani są złożyć oświadczenie, iż są jedyną osobą, 
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będącą w stanie sprawować opiekę nad ww. osobą zależną lub w przypadku dzieci do lat  

7 oświadczenie o braku możliwości zapewnienia innej bezpłatnej opieki na czas uczestnictwa  

w projekcie pn:. „Korona Sądecka dla młodych”. 

3. Jako koszt opieki należy uznać: 

a. koszt opłaty za pobyt w przedszkolu, żłobku lub innej instytucji uprawnionej do sprawowania opieki nad 

osobami zależnymi w czasie trwania stażu zawodowego/szkolenia, 

b. koszty wynikające z legalnych (spełniających wymagania nałożone odrębnymi przepisami – 

podatkowe, ubezpieczeń społecznych) umów cywilnoprawnych np. z opiekunami (z wyłączeniem osób 

blisko spokrewnionych z uczestnikami projektu, w czasie trwania zajęć/ szkoleń/ warsztatów/ doradztwa/ 

zabiegów/ innych). 

4. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dotyczy wyłącznie tych dni, w trakcie których 

Uczestnicy objęci są ścieżką wsparcia, na podstawie podpisanych list obecności. 

5. W przypadku osób dojeżdżających do miejsca odbywania się określonych form wsparcia - z innej 

miejscowości, dodatkowo doliczany jest czas opieki przypadający na dojazd w każdym dniu w wymiarze 

1 godziny. 

6. Uczestnik Projektu, ubiegający się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną sam 

wskazuje osobę sprawującą opiekę. LGD Korona Sądecka, nie ponosi odpowiedzialności za opiekuna. 

7. Osoba ubiegająca się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną powinna: 

- złożyć wniosek o zwrot kosztów opieki nad dziećmi i/lub osobami zależnymi, 

- akt urodzenia dziecka (dotyczy opieki na dzieckiem), 

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa lub 

powinowactwa (dotyczy opieki na osobą zależną), 

- dokumenty potwierdzające poniesione koszty z tytułu opieki nad dzieckiem lub osobą zależną np.: 

umowa z przedszkola oraz rachunki za przedszkole, umowy cywilno-prawne zawarte z osobami 

fizycznymi lub rachunki z innych instytucji sprawującymi opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną. 

8. Wnioski należy składać w Biurze Projektu, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, pok. 19. 

9. Decyzja w sprawie refundacji oraz zwrot kosztów nastąpi na podstawie rozpatrzenia wniosków 

o przyznanie refundacji kosztów opieki, w przypadku uczestnictwa w projekcie. 

10. O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji wnioskodawca informowany jest w formie pisemnej 

(mailowej) w terminie 7 dni od dnia z złożenia wniosku i innych niezbędnych do jego rozpatrzenia 

dokumentów. 



                  

 

 

Projekt „Korona Sądecka dla młodych” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, 

Działanie 1.2. Wsparcie osób Młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, 

Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

na lata 2014 - 2020 

 

11.Zwrot realnie poniesionych kosztów opieki następuje po weryfikacji obecności Uczestnika na 

podstawie list obecności oraz dokumentów potwierdzających realnie poniesione koszty. 

12. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną dokonywany jest na podany rachunek bankowy Uczestnika 

lub przekazem pocztowym (wyłącznie w przypadku nieposiadania rachunku bankowego). 

 

§ 3 Termin obowiązywania zasad 

 

Niniejsze zasady zwrotu kosztów przejazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną 

obowiązują od dnia 1 maja 2018 r. do dnia zakończenia realizacji projektu  

pn.: „Korona Sądecka dla młodych”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


