Koszty podróży
Wszyscy eksperci są uprawnieni do zwrotu kosztów podróży od miejsca wyszczególnionego
w zaproszeniu do miejsca spotkania.
Podróż musi być zorganizowana z wykorzystaniem najbardziej odpowiedniego środka transportu,
korzystając z najkorzystniejszych stawek.
Służby odpowiedzialne za zwrot kosztów podróży mają prawo do przeprowadzania niezbędnych
kontroli i wymagać od ekspertów odpowiednich dowodów. Mają one także prawo, w uzasadnionych
przypadkach, ograniczyć zwrot kosztów do stawek normalnie stosowanych na przejazdy ekspertów
od miejsca zamieszkania do miejsca spotkania. Proszę mieć to na uwadze planując swoją podróż.

Jako ogólna zasada dopuszczalne środki transportu:
• podróż koleją w pierwszej klasie przy podróży do 400 km (w jedną stronę);
• lot w klasie ekonomicznej na dystansie ponad 400 km. Klasa biznes jest dopuszczalna przy lotach
ponad 4 godziny (bez przesiadki);
• samochód prywatny. Zwrot kosztów jak biletu kolejowego pierwszej klasy lub wg standardowej
stawki 0,22 € za km.
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• bilety i faktury;
• w przypadku rezerwacji przez internet, wydruk potwierdzający rezerwację.
Dostarczony dokument musi potwierdzać klasę, w jakiej się podróżowało, czas podroży oraz kwotę
zapłaconą.
Koszty przejazdu taksówką nie są zwracane.

Komisja nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne, niematerialne i cielesne poniesione
przez zaproszonych ekspertów lub osobę towarzyszącą osobie niepełnosprawnej, w czasie podróży
lub podczas pobytu na miejscu spotkania, chyba ze szkoda może być bezpośrednio przypisana
Komisji.
W szczególności ci zaproszeni eksperci, którzy używają własnych środków transportu w celu dotarcia
na spotkania, odpowiadają całkowicie za wszelkie wypadki, które mogą spowodować.

Dzienna dieta
Dzienna dieta jest zryczałtowana. Pokrywa wszystkie posiłki i transport lokalny (autobusy, tramwaje,
metro, taksówki, koszty parkowania, opłaty autostradowe itp.), a także ubezpieczenie turystyczne
i wypadkowe. Stawka diety wynosi do 92 € na każdy dzień spotkania.
Jeśli odległość miedzy miejscem wyruszenia wskazanym w zaproszeniu (może to być adres prywatny
albo służbowy) wynosi 100 km. lub mniej od miejsca, w którym ma miejsce spotkanie, dzienna dieta
zmniejszana jest o 50%. Można wtedy otrzymać jedynie 46 € na każdy dzień spotkania.

Dieta na zakwaterowanie
Jeśli istnieje konieczność zatrzymania się na jedną lub więcej nocy w miejscu, w którym odbywa się
spotkanie, z powodu braku możliwości pogodzenia czasu spotkania z godziną odjazdu pociągu lub
odlotu samolotu, otrzymuje się wówczas uprawnienie do diety na zakwaterowanie. Dieta ta wynosi
100 € na każdą noc. Liczba nocy nie może jednak przekroczyć liczby dni spotkania +1. Dodatkowa
dieta na zakwaterowanie i/albo dieta dzienna może być wyjątkowo wypłacona jeśli przedłużenie
pobytu umożliwi zmniejszenie kosztów przejazdu w kwocie większej niż wysokość dodatkowej diety.

