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Załącznik 11 do regulaminu R2_R3_2019- Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych _15.04.2019

Oświadczam, iż zrealizowałam/em inwestycję zgodnie z zatwierdzonym przez Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego biznesplanem w ramach projektu 

 „Zostań przedsiębiorca – dotacje na start 2”  realizowanego przez Beneficjenta w ramach działania 10.3. RPO WiM 2014-2020.  

Przedstawiam szczegółowe zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków bezzwrotnego wsparcia finansowego

Zadeklarowany wkład własny

koszty kwalifikowane

koszty niekwalifikowane

kwota sfinansowana z innych źródeł

kwota sfinansowana dodatkowym 

wkłądem własnym

Nazwa Firmy 

Imię i Nazwisko

nr umowy na otrzymanie wsparcia 

finansowego

Przyznana kwota dofinansowania 

(dotacji)

Czy wnioskodawca jest czynnym 

płatnikiem VAT (zaznacz właściwe)
tak / nie 



koszty 

niekwalifikowane

Lp.

Data zakupu 

(wystawienia 

faktury)

data 

zapłaty (z 

wyciagu 

bankowe

go)

Nazwa i 

adres  

sprzedawcy

NIP 

sprzedawcy

nazwa towaru i nr 

pozycji z sekcji D 

biznes planu

Szczegółowa specyfikacja 

(parametry techniczne lub 

jakościowe) zakupionych 

towarów/usług

Numer 

seryjny/fabrycz

ny (dotyczy 

zakupionego 

sprzętu/urządze

ń)

Kwota 

całkowita

(kwalifikowana

)

kwota 

sfinansowana 

dotacją (w 

przypadku 

czynnych 

płatników VAT 

kwota stanowiąca 

równowartośc 

kwoty brutto i 

wskaźnika 1,23)

kwota 

sfinansowana 

wkładem własnym 

(dotyczy jedynie 

czynnych płatnikó 

VAT)

kwota 

sfinansowana 

dodatkowym 

wkładem 

własnym 

(niekwalifikowan

a)

kwota 

przelewu 

(zgodna z 

wyciągiem 

bankowym)

koszty kwalifikowane

dane dotyczące zakupu



0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 złsuma



różnica pomiędzy kwotą zadeklarowanego 

dodatkowego wkładu własnego a wydtkowanym 

dodatkowym wkładem własnym (koszty 

niekwalifikowane) 0,00 zł

kwota wkładu własnego wydatkowana (koszty 

kwalifikowane) 0,00 zł

wydatkowany dodatkowy wkład własny 

(niekwalifikowany)

Pieczątka

data 

Imię i Nazwisko i podpis

0,00 zł

różnica pomiędzy kwotą zadeklarowanego wkładu 

własnego a wydtkowanym wkładem własnym 

(koszty kwalifikowane) 0,00 zł

Załączam do zestawienia następujące dokumenty:

kwota dotacji wydatkowana (koszty kwalifikowane) 0,00 zł

3)      Wycenę rzeczoznawcy w przypadku zakupu używanych środków trwałych oraz oświadczenie, 

ze środek trwały nie był zakupiony ze środków pochodzących z Funduszy Unii Europejskiej w ciągu ostatnich (7lat), opłatę PCC w przypadku zakupu od osób fizycznych 

różnica pomiędzy przyznaną kwotą dotacji a 

wydtkowaną dotacją (koszty kwalifikowane) 0,00 zł

Miejscem przechowywania w/w towarów jest (dokładny adres):

2)      Kserokopię polisy OC w przypadku zakupu samochodu (dotyczy/nie dotyczy),

1)      Potwierdzenia zapłaty dotyczące zakupionych towarów i usług (potwierdzenia przelewów) - …. Sztuk.


