
brutto         

data rozpoczęcia: data zakończenia:

Lp Nazwa towaru lub usługi

Rodzaj dokumentu 

(faktura/rachunek/umowa cywilno-

prawna/akt notarialny/inny 

dokument)1  

Nr dokumentu Data dokumentu2

Rodzaj identyfikacji (NIP, 

PESEL, inny rodzaj 

identyfikacji)3

NIP wystawcy4 PESEL wystawcy5 VAT UE wystawcy Inny sposób identyfikacji
Kwota kwalifikowanego 

wydatku

Kwota dokumentu 

brutto

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Razem 0,00 zł 0,00 zł

3 Należy wybrać odpowiedni rodzaj: NIP wystawcy, PESEL wystawcy, Inny sposób identyfikacji, w zależności od rodzaju dokumentu, wymagany format: PESEL wystawcy, NIP wystawcy, Inny sposób identyfikacji

5 wymagany format: 10 cyfr pisane łącznie bez spacji

UWAGA:  1. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki została przyznana pożyczka, jest faktura, rachunek lub dokument równoważny w rozumieniu przepisów prawa krajowego.                                                                                                                                                                  

2. W raz z niniejszym zestawieniem, w celu potwierdzenia prawidłowości wydatkowania środków z pożyczki, Pożyczkobiorca przedkłada Pośrednikowi oryginały faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z potwierdzeniami dokonania płatności dołączonymi do formularza 

rozliczenia pożyczki. Oryginały faktur zostaną zwrócone Pożyczkobiorcy. 

Kwota pożyczki:

Nazwa Pożyczkobiorcy:

Rozliczenie w kwotach:

Okres rozliczeniowy: 

4 wymagany format: 11 cyfr pisane łącznie bez spacji

1 Wymagany format: Faktura VAT, Umowa cywilno-prawna, Umowa o dzieło, Rachunek uproszczony

Oświadczam, że wydatki ujęte w zestawieniu dotyczące niniejszej Pożyczki Inwestycyjnej II nie stanowią: finansowania wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów UE lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,  prefinansowania 

wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej, refinansowania wydatków w całości lub części, które na dzień złożenia wniosku o udzieleneie Jednostkowej Pożyczki zostały już poniesione, (tj. opłacone), refinansowania zobowiązań o charakterze pożyczkowym, 

kredytowym lub leasingowym.  Ponadto oświadczam, że wydatki ujęte w zestawieniu są związane bezpośrednio z celem inwestycji w ramach niniejszej Pożyczki Inwestycyjnej II. 

2 wymagany format: rok-miesiąc-dzień np. 2020-01-06

Sprawozdanie końcowe i rozliczenie pożyczki

Umowa pożyczki nr:

                                                                                                                                                                                                          Data, pieczęć firmowa i podpis Pożyczkobiorcy


