Załącznik nr 4 do umowy wsparcia

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
Data wpływu wniosku
Podpis i pieczęć

Numer wniosku
Rozliczenie:

□ częściowe

□ końcowe

Dane Przedsiębiorstwa
Nazwa Przedsiębiorstwa
NIP
Numer umowy o przyznaniu
wsparcia
Data zawarcia umowy
Numer rachunku bankowego
Wartość refundacji
Kwalifikowana wartość
usługi rozwojowej
netto/brutto*
według umowy:

% dofinansowania

Kwota refundacji
netto/brutto*

Wartość wkładu
własnego
netto/brutto*

80
70
60
50
Suma dotychczas faktycznie poniesionych wydatków i otrzymanego wsparcia (z wyłączeniem
wydatków wskazanych poniżej):
80
70
60
50
Pozostała kwota do refundacji:
* Niewłaściwe skreślić

Zestawienie wydatków
Lp.

Nr faktury

Nr
Data
ewidencyjny zapłaty

Wydatki
% dofin.
kwalifikowane
80
70
60
50

Kwota
dofin.

Wkład
własny

Załącznik nr 4 do umowy wsparcia
80
70
60
50
Suma
Zrealizowane wskaźniki
Rodzaj wskaźnika

Planowana wartość
wg umowy
K
M

Zrealizowana
wartość
K
M

Stopień realizacji %
K

M

1. Liczba osób, które
ukończyły szkolenia/kursy
prowadzące do zdobycia
kwalifikacji, o których mowa
w ZRK
- w tym osób w wieku 50 lat
i więcej
- w tym osób o niskich
kwalifikacjach
2. Liczba osób, które
ukończyły szkolenia/kursy
- w tym osób w wieku 50 lat i
więcej
- w tym osób o niskich
kwalifikacjach
Dokumenty przedstawione do rozliczenia (załączniki do wniosku o płatność)
□ Dowód księgowy za zrealizowane usługi rozwojowe (np. faktura, rachunek)
□ Potwierdzenie zapłaty za dowód księgowy (np. potwierdzenie operacji z rachunku bankowego,
wyciąg bankowy)
□ Zaświadczenie od instytucji szkoleniowej/doradczej o zakończeniu udziału w usłudze rozwojowej
Oświadczenia:
Oświadczam, że wszelkie dokumenty związane z udziałem w projekcie znajdują się w
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Opcjonalnie:
Ja niżej podpisany oświadczam, iż zgodnie z moja wiedzą:
•
•
•

wydatki wskazane we wniosku jako kwalifikowalne zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi
odpowiednimi zasadami kwalifikowania wydatków;
informacje zawarte we wniosku o płatność rzetelnie odzwierciedlają rzeczowy i finansowy
postęp realizacji projektu;
we wniosku o płatność nie pominięto żadnych istotnych informacji, ani nie podano
nieprawdziwych informacji, które mogłyby wpłynąć na ocenę prawidłowości realizacji
projektu oraz finansowego i rzeczowego postępu w realizacji projektu;
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•

•

żaden element projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
ujęty jako wydatek kwalifikowalny we wniosku o płatność, nie był, nie jest i nie będzie
przedłożony do rozliczenia, poświadczenia, refundacji w ramach innego instrumentu
pomocowego finansowanego ze środków publicznych;
jestem świadomy zakazu podwójnego finansowania przedłożonych wydatków
kwalifikowalnych, względem innej pomocy, szczególnie udzielanej w formie dotacji lub
umorzenia, związanej z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, finansowanych w
ramach: rządowej tarczy antykryzysowej na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 374 z późn. zm.); jak również pomocy udzielanej przedsiębiorcom na podstawie
rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie
udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w ramach programów
operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z
wystąpieniem pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 773).

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 kodeksu karnego, dotyczącej
poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

………………………………………………………….
Miejscowość, data, podpis, pieczęć

