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Wniosek o płatność  
w ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców z terenu Gminy 

Boguchwała, Lubenia i Świlcza  działań informacyjno – promocyjnych 
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Data wpłynięcia wniosku o płatność٭  
Numer wniosku o dofinansowanie٭  
 Rubryka wypełniana przez instytucję, do której przesyłany jest wniosek o dofinansowanie٭

I. Informacje ogólne o przedsięwzięciu o charakterze informacyjno- promocyjnym 
1. Nazwa  przedsięwzięcia, w którym  wnioskodawca brał udział 

 
1.1. Termin udziału wnioskodawcy w przedsięwzięciu 

 
1.2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia  

Kraj/miasto 
 
II. Identyfikacja Wnioskodawcy 

2. Forma prawna prowadzonej działalności 
 

3. Dane Wnioskodawcy 
Nazwa Wnioskodawcy  
NIP  
REGON  
Numer w: 
a)Krajowym Rejestrze 
Sądowym  

 

b)innym rejestrze  
(podać nazwę) 

 

Wnioskodawca prowadzi 
działalność na terytorium 
gminy: Boguchwała lub 
Lubenia lub Świlcza 

 
� tak 

gmina:…………………. 

 
� nie 

Adres siedzibyP0F

1 
Województwo  
Powiat  
Gmina  
Miejscowość  
Ulica  
Nr budynku  
Nr lokalu  
Kod pocztowy  
Numer telefonu  

                                                           
1 W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą- adres głównego miejsca wykonywania 
działalności gospodarczej na terytorium gminy Boguchwała lub Lubenia lub Świlcza.  
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Numer faksu  
Adres poczty elektronicznej   
Adres do korespondencji 
Miejscowość  
Kod pocztowy  
Ulica  
Numer budynku  
Numer lokalu  
Numer rachunku bankowego, 
na który należy przelać 
wnioskowaną kwotę 
dofinansowania 

 

4. Dane osoby/osób upoważnionych przez wnioskodawcę do kontaktów 
Imię i nazwisko  
Stanowisko  
Numer telefonu  
Numer faksu  
Adres poczty elektronicznej   

5.     Dane osoby/osób upoważnionych do podpisania Wniosku 
Imię i nazwisko  
Stanowisko  
Numer telefonu  
Numer faksu  
Adres strony elektronicznej   

6. Podstawa dofinansowania  
Nazwa projektu   
Numer projektu   
Numer umowy o 
dofinansowanie  

 

Płatność końcowa 
Całkowita kwota wydatków 
kwalifikujących się do 
dofinansowania netto (w PLN) 

 

Wnioskowana kwota 
dofinansowania netto (w PLN) 

 

Wnioskowana kwota netto 
(w PLN) 

 

III. Informacje szczegółowe o przebiegu projektu  
7. Opis projektu 

7.1 Szczegółowy opis zaplanowanych w ramach projektu działań 
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8. Łączne wydatki na realizację projektu 
Nazwa wydatku Całkowita wartość 

wydatku (netto)  
Wnioskowana kwota dofinansowania 

   
   
   
Suma:   

9. Wskaźniki realizacji celów projektu 
Wskaźnik produktu j.m. Rok Wartość wskaźnika 
  20  
  20  
Wskaźnik rezultatu j.m. Rok Wartość wskaźnika 
  20 Wartość 

bazowa 
 

  20 Wartość 
docelowa 

 

  20 Wartość 
bazowa 

 

  20 Wartość 
docelowa 

 

IV. Oświadczenie Beneficjenta: 
 
Ja, niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku zgodne 
z prawdą, wydatki wykazane we wniosku zostały w całości zapłacone.  
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, 
dotyczącej poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.  
Oświadczam, że dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w siedzibie 
Wnioskodawcy, czyli ………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

V. Załączniki 
1. Zestawienie dokumentów księgowych. 
2. Oryginały faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 

dotyczących realizacji zadania.  
3. Oryginały  potwierdzeń   zapłaty (przelewów bankowych). 
 
 
 

………………………………………………                                   ……………………………………………………………………… 

                   data                                                                          podpis i pieczątka Wnioskodawcy  
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