
PRZYKŁAD NR 1: 
 

 
 
 
Dane do opisu: 
 

- numer umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej: 17/WF/I/6.2POKL/2014 
- data zawarcia umowy: 14 sierpnia 2014 r.   
 
- numer faktury: faktura VAT nr 145/09/2014 
- wartość brutto faktury (suma wszystkich pozycji z faktury): 14 500 zł 
- liczba pozycji na fakturze: 1 
 
- liczba działań, których dotyczy faktura: 1 
- faktura dotyczy działania nr: 2. „Zakup laptopa” 
 
- numer pozycji na fakturze, która dotyczy Działania nr 2: 1 
- kwota kwalifikowana: = kwota faktury 
- kwota finansowana z dotacji: 10 000 zł 
- kwota finansowana z wkładu własnego: 4 500 zł 
 
 
 
 
 
 
 

Prawidłowo przygotowany opis: 
 
 
 

Opis dokumentu nr 145/09/2014 
 
Wydatek poniesiony zgodnie z umową nr 17/WF/I/6.2POKL/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.  w ramach projektu 
pt. "Więcej biznesu na Podkarpaciu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Kwota dokumentu: 14 500 zł. W tym: 
 

1. Działanie nr 2: "Zakup laptopa" (poz. na fakturze: 1) - kwota kwalifikowana 14 500 zł (dofinansowanie: 
10 000 zł, wkład własny: 4 500 zł). 

 

Sprawdzono pod względem 
merytorycznym: 

 Sprawdzono pod względem 
formalno-rachunkowym: 

(data i podpis Uczestnika projektu)  (data i podpis osoby upoważnionej) 

 

  



PRZYKŁAD NR 2: 
 

 
 
 
Dane do opisu: 
 

- numer umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej: 17/WF/I/6.2POKL/2014 
- data zawarcia umowy: 14 sierpnia 2014 r.   
 
- numer faktury: faktura VAT nr 145/09/2014 
- wartość brutto faktury (suma wszystkich pozycji z faktury): 14 500 zł 
- liczba pozycji na fakturze: 5 
 
- liczba działań, których dotyczy faktura: 3 
- faktura dotyczy działań nr: 2. „Zakup laptopa”, 4. „Zakup mebli”, 8. „Remont” 
 
- numer pozycji na fakturze, która dotyczy Działania nr 2: 4 

kwota kwalifikowana: 4 000 zł (dofinansowanie 4 000zł, wkład własny 0,00zł), 
 
- numer pozycji na fakturze, która dotyczy Działania nr 4: 3 

kwota kwalifikowana: 1 000 zł (dofinansowanie 1 000 zł, wkład własny 0,00zł), 
 

- numer pozycji na fakturze, która dotyczy Działania nr 8: 1 
kwota kwalifikowana: 5 000 zł (dofinansowanie 3 000 zł, wkład własny 2 000 zł). 

 
 
 
 
 

Prawidłowo przygotowany opis: 
 
 
 

Opis dokumentu nr 145/09/2014 
 
Wydatek poniesiony zgodnie z umową nr 17/WF/I/6.2POKL/2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r.  w ramach projektu 
pt. "Więcej biznesu na Podkarpaciu" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
 
Kwota dokumentu: 14 500 zł. W tym: 
 

1. Działanie nr 2: "Zakup laptopa" (poz. na fakturze: 4) - kwota kwalifikowana 4 000 zł (dofinansowanie: 
4 000 zł, wkład własny: 0,00 zł). 

2. Działanie nr 4: "Zakup mebli" (poz. na fakturze: 3) - kwota kwalifikowana 1 000 zł (dofinansowanie: 
1 000 zł, wkład własny: 0,00 zł). 

3. Działanie nr 8: "Remont" (poz. na fakturze: 1) - kwota kwalifikowana 5 000 zł (dofinansowanie: 3 000 zł, 
wkład własny: 2 000 zł). 

 

Sprawdzono pod względem 
merytorycznym: 

 Sprawdzono pod względem 
formalno-rachunkowym: 

(data i podpis Uczestnika projektu)  (data i podpis osoby upoważnionej) 

 


