
 

 
Program wsparcia udziału w spotkaniach międzynarodowych i konferencjach za granicą dla 

członków zwyczajnych  Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia 

„Europa Kujaw i Pomorza” 

rok 2021 

REGULAMIN 

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” (dalej 
„Stowarzyszenie”, „EKiP”) z siedzibą w Toruniu  oferuje program wsparcia udziału w 
spotkaniach międzynarodowych i konferencjach za granicą odbywających się na terenie Unii 
Europejskiej dla członków zwyczajnych Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego 
Stowarzyszenia “Europa Kujaw i Pomorza”.   

 

Program skierowany jest do: 

Pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego (dalej: JST) zatrudnionych na umowę  

o pracę u członków zwyczajnych stowarzyszenia. 

I. WYMAGANIA DLA WNIOSKODAWCÓW 

1. Od osób zamierzających skorzystać z programu wymagana jest znajomość języka 
obcego, w którym odbywa się konferencja/ spotkanie, w stopniu bardzo dobrym. 

Weryfikacja znajomości języka obcego następuje poprzez przeprowadzenie rozmowy 
z upoważnioną przez Stowarzyszenie osobą biegle posługującą się tym językiem w 
formie wideo konferencji lub w siedzibie Stowarzyszenia. Rozmowa zostanie 
przeprowadzona w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania formularza. 

2. Jeżeli konferencja/ spotkanie międzynarodowe tłumaczone jest na język polski, 
Stowarzyszenie odstępuje od wymogu i weryfikacji znajomości języka obcego. 

 

Warunki udzielania wsparcia 

 

II. KONFERENCJE I SPOTKANIA 

1. Stowarzyszenie wspiera udział w konferencjach międzynarodowych i spotkaniach  
o charakterze międzynarodowym mających na celu zawiązanie współpracy dla realizacji 
projektów międzynarodowych lub wymianę dobrych praktyk poprzez pomoc w organizacji 
spotkań, pozyskanie kontaktów. 

2. Stowarzyszenie wspiera udział w jednej konferencji/ jednym spotkaniu międzynarodowym 
maksymalnie dwóm osobom z tej samej JST. 

3. Stowarzyszenie nie wspiera udziału w wydarzeniach promocyjnych ani kulturalnych. 

 

III. FINANSOWANIE I ZWROT KOSZTÓW 



 

 

 

1. Stowarzyszenie – w miarę posiadanych środków -  pokrywa koszty podróży 
(samolot/pociąg/autobus/samochód służbowy) i noclegu uczestników (maksymalnie 3 
noce w hotelu 3 gwiazdkowym/ hostelu/ noclegu typu Air BnB). 

2. Zwrot pokrywanych przez Stowarzyszenie kosztów odbywa się na podstawie 
przedstawionej przez JST noty księgowej z załączoną (określoną w punkcie III.6.),  
dokumentacją poniesionych kosztów  w terminie 30 dni od jej otrzymania. 

3. Stowarzyszenie nie pokrywa kosztów diety krajowej i zagranicznej. 

4. Stowarzyszenie pokrywa wykazane przez uczestnika koszty, o których mowa w punkcie 1, 
do kwoty łącznej nie przekraczającej 2 500 zł na osobę. Wydatki przekraczające ustalony 
poziom kosztów ponoszone są bezpośrednio przez uczestnika. 

5. Wypłata dofinansowania następuje na podstawie podpisanego porozumienia między 
Stowarzyszeniem a wnioskującym członkiem zwyczajnym oraz po przekazaniu Stowarzyszeniu 
dokumentów, o których mowa punkcie III.2., przesłanych w ciągu 14 dni od daty zakończenia 
wydarzenia, pocztą na adres:  

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza” 

Ul. Włocławska 167, budynek A, pok. 224 

87-100 Toruń 

 

6. Do wniosku powinny być załączone następujące dokumenty: 

a) Bilety, faktury oraz inne dokumenty potwierdzające poniesione faktycznie koszty  
b) karty pokładowe (w przypadku podróży samolotem); 
c) delegacje 
d) ewidencja przebiegu pojazdu - kilometrówka (w przypadku podróży samochodem 

służbowym); 
e) pisemne sprawozdanie z wydarzenia z dołączonym co najmniej 1 zdjęciem/wydrukiem 

zdjęcia dokumentującym udział w spotkaniu (wykonane aparatem 
fotograficznym/smartfonem). 

 

IV. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA KONFERENCJI/ SPOTKANIA 

Uczestnik zobowiązany jest do: 

a.  udziału we wszystkich punktach programu konferencji/ spotkania. 
b. aktywnego uczestnictwa w konferencji /spotkaniu międzynarodowym. 
c. sporządzenia pisemnego sprawozdania z udziału w konferencji/spotkaniu 

międzynarodowym. 

 

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KONFERENCJI/ SPOTKANIU MIĘDZYNARODOWYM 



 

Stowarzyszenie EKiP nie ponosi odpowiedzialności za 
rezygnację uczestnika  

z wyjazdu/udziału w  planowanym wydarzeniu  i nie pokrywa poniesionych przez niego  
w związku z nim kosztów. 

 

VI. CZAS TRWANIA PROGARMU I ŚRODKI FINANSOWE PROJEKTU 

1. Uruchomienie programu nastąpi 01.10.2021 r. Informacja o uruchomieniu programu 
zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl.  

2. Środki finansowe przeznaczone przez EKiP na realizację programu wynoszą 10 000 zł. 

3. Program trwa do 17.12.2021 r. lub do wyczerpania dostępnej puli środków. O wyczerpaniu 
środków Stowarzyszenie zawiadamia poprzez umieszczenie komunikatu na stronie 
internetowej www.ekip.kujawsko-pomorskie.pl.  

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Osoba ubiegająca się o wsparcie zobowiązana jest uzyskać zgodę na wyjazd  
od pracodawcy i złożyć wniosek - formularz z uzasadnieniem potrzeby udziału  
w konferencji/ spotkaniu międzynarodowym. 

2. Wraz z wnioskiem wnioskodawca przedkłada potwierdzenie zaproszenia do 
udziału w spotkaniu międzynarodowym/ potwierdzenie zakwalifikowania do 
udziału w konferencji. 

3. Formularze i inne związane z wnioskiem informacje należy przesyłać na adres: 
t.ciesielski@kujawsko-pomorskie.pl nie później niż 14 dni przed planowaną 
konferencją/ spotkaniem międzynarodowym. 

 

VIII. DECYZJA O UDZIELENIU WSPARCIA 

Stowarzyszenie EKiP przekazuje wnioskodawcy decyzję o udzieleniu wsparcia udziału  
w konferencji/ spotkaniu międzynarodowym w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania 
poprawnie wypełnionego formularza na adres mailowy w nim wskazany. 

 

W przypadku pytań i wątpliwości proszę o kontakt z Panem Tomaszem Ciesielskim numer 
telefonu 728-561-882 lub pod adresem e-mail: t.ciesielski@kujawsko-pomorskie.pl.      

 

 

 

 

 



 

 

 

FORMULARZ UDZIAŁU W KONFERENCJI 

 

Imię i Nazwisko 

 

 

Telefon 

 

 

Email 

 

 

Miejsce zatrudnienia pracownika JST członka 
zwyczajnego stowarzyszenia; 

 

 

Zakres obowiązków związanych z tematyką Unii 
Europejskiej 

 

Język w jakim będzie odbywać się 
konferencja/spotkanie 

 

Uzasadnienie potrzeby udziału w 
spotkaniu/konferencji kandydata  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                              
…………………………………………………. 

                                                                                                                    Podpis kandydata  
 
 
             ……………………………………………………………..   
                    Podpis kierującego organizacją 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Program wsparcia udziału w spotkaniach międzynarodowych i konferencjach za granicą dla 
członków zwyczajnych Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia „Europa 

Kujaw i Pomorza” na 2021 rok 

SPRAWOZDANIE 

Imię i Nazwisko,  

JST/ organizacja 

 

Data konferencji/ spotkania 
międzynarodowego 

 

Tematyka konferencji/ 
spotkania międzynarodowego 

 

 

Prelegenci/ uczestnicy 
 
 
 

 

Opis konferencji/ spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wnioski  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów podróży oraz noclegu 

Lp. Numer 
faktury/ 
rachunku 

Data wystawienia 
dokumentu 

 

Dotyczy (np. zakup 
biletu lotniczego/ 
noclegu) 

Kwota  Wnioskowana 
kwota zwrotu 
kosztów podróży 
oraz noclegu w 
PLN 

1.      

2.      

 

Załączniki: 

1. Zdjęcia 
2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty podróży i noclegu wraz z dowodem zapłaty. 

 

                                                                                                       …………………………………………………. 
                                                                                                                    Podpis uczestnika 
 
 
             ……………………………………………………………..   
                    Podpis kierującego organizacją 
 

 

 


