Zał. Nr 1
do Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
Projektu systemowego: „Podkarpacie stawia na zawodowców”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- wzór opisu dokumentu
koszty bezpośrednie
Wydatek poniesiony w ramach projektu pn „Podkarpacie stawia na zawodowców” o numerze POKL.09.02.00-18-001/12
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 na
podstawie Uchwały nr 151/3552/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2012 r.
Kwota dokumentu ………… PLN w tym:

1.
−
−
−

2.
−

wydatek kwalifikowalny w kwocie ………. PLN poniesiony w związku z realizacją zadania ......... (nazwa
zadania 1+ kategoria wydatku z budżetu) ….... zgodnego z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie
projektu, w tym źródła finansowania wydatku:
dofinansowanie
w kwocie
……..…PLN,
wkład własny: JST w kwocie
……….. PLN,
w tym cross-finansing w kwocie …………PLN.
wydatek kwalifikowalny w kwocie ………. PLN poniesiony w związku z realizacją zadania ......... (nazwa
zadania 2+ kategoria wydatku z budżetu) ….... zgodnego z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie
projektu, w tym źródła finansowania wydatku:

dofinansowanie
w kwocie
……..…PLN,
−
wkład własny: JST w kwocie
……….. PLN,
−
w tym cross-finansing w kwocie …………PLN.
(w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowalne w rozbiciu na
poszczególne zadania według powyższego wzoru)
Sprawdzono pod względem formalno–rachunkowym

Sprawdzono pod względem merytorycznym

………………….…………………………..………….
(data i podpis osoby upoważnionej)

………………….…………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)

Wydatek został poniesiony zgodnie z art. …..……...…..
Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr
113, poz. 759 z późn. zm.)
………………….…………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)

Zapłacono dnia………….….……….
PRZELEW / GOTÓWKA / KARTA
Nr dokumentu ..……………………..
Sposób ujęcia dokumentu w księgach
rachunkowych (dekret)

koszty pośrednie
Wydatek poniesiony w ramach projektu pn „Podkarpacie stawia na zawodowców” o numerze POKL.09.02.0018-001/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu
IX, Działanie 9.2 na podstawie Uchwały nr 151/3552/12 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10
lipca 2012 r.
Kwota dokumentu ………… PLN w tym:

1.

wydatek kwalifikowalny w kwocie ………. PLN poniesiony w ramach kosztów pośrednich zgodnie
z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym źródła finansowania wydatku:
−
dofinansowanie
w kwocie ………...PLN,
−
wkład własny: JST w kwocie ……….. PLN,
−

w tym cross-finansing w kwocie

…………PLN.

(kategoria wydatku z budżetu)
Sprawdzono pod względem formalno–rachunkowym
………………….…………………………..………….
(data i podpis osoby upoważnionej)
Wydatek został poniesiony zgodnie z art. …..……...…..
Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

………………….…………………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)

Sprawdzono pod względem merytorycznym
………………….…………………………….
(data i podpis osoby upoważnionej)
Zapłacono dnia………….….……….
PRZELEW / GOTÓWKA / KARTA
Nr dokumentu ..……………………..
Sposób ujęcia dokumentu w księgach
rachunkowych (dekret)

Zał. Nr 1
do Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
Projektu systemowego: „Podkarpacie stawia na zawodowców”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- zatwierdzenie dowodu

Zał. Nr 1
do Instrukcji sporządzania, kontroli i obiegu dokumentów
Projektu systemowego: „Podkarpacie stawia na zawodowców”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- zakwalifikowanie do wydatku strukturalnego

………………………………

