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7 PR - Umowa w sprawie przyznania grantu - Załącznik VI - Projekt współpracy w połączeniu z działaniami koordynacyjnymi i wspierającymi

W razie powiązań 
osoby trzeciej z 
beneficjentem

Zbiorcze sprawozdanie finansowe - Projekt współpracy w połączeniu z działaniami koordynacyjnymi i wspierającymi

Korekta
(Tak/Nie)

System finansowania

Nr projektu

Nr 
beneficjenta Skrócona nazwa organizacji

do: 

Koordynacja              
(B)

Żądany wkład WE na okres sprawozdawczy (w EUR)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxAkronim projektu

SUMA

Rodzaj działalności
Suma 

(A)+(B)+(C)+(D)+(E)B+R                     
(A)

Wsparcie
(C)

Zarządzanie 
(D)

Inna                     
(E)
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Nr projektu System 
finansowania

Akronim projektu
Okres od dd/mm/rr Tak/Nie

do dd/mm/rr

Oficjalna nazwa nn
Skrócona nazwa organizacji nn

%

B+R
(A)

Koordynacja (B) Wsparcie       
(C)

Zarządzanie 
(D)

Inna 
(E)

SUMA             
(A+B+C+D+E)

Koszty osobowe
Podwykonawstwo
Inne koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie*

Koszty dostępu Zadeklarowane 
ryczałty kwotowe/stała 
stawka/skala jednostkowa

Suma 
Maksymalny wkład WE
Żądany wkład WE

Tak/Nie

Jeżeli tak, prosimy podać kwotę (w EUR)

Czy przedpłata, jaką Państwo otrzymali wygenerowała jakieś odsetki zgodnie z art. II.19? Tak/Nie
Jeżeli tak, prosimy podać kwotę (w EUR)

4. Potwierdzenie metodyki
Tak/Nie

Tak/Nie

Nazwisko audytora

5- Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych

Tak/Nie

Nazwisko audytora

Pieczęć beneficjenta

Formularz C -  Sprawozdanie finansowe (wypełnia każdy beneficjent)

Projekt współpracy w połączeniu z działaniami 
koordynacyjnymi i wspierającymi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kod identyfikacyjny uczestnika

nnnnnn

Nr beneficjenta

Czy jest to korekta poprzedniego sprawozdania?  

Data i podpis

Nazwisko osoby (lub osób) upoważnionej do podpisania sprawozdania finansowego

6- Oświadczenie beneficjenta

Niniejszym oświadczamy, że:
- ww. zadeklarowane koszty są bezpośrednio związane z zasobami zaangażowanymi w celu realizacji zadań objętych projektem i podlegają zakresowi 
definicji kosztów kwalifikowalnych określonych w art. II.14 i II.15  umowy w sprawie przyznania grantu, oraz, w stosownych przypadkach, załącznikowi III i art. 
7 (specjalne klauzule) umowy w sprawie przyznania grantu;

- ww. zadeklarowane wpływy to jedyne nieodpłatne transfery finansowe lub wkłady rzeczowe od osób trzecich, oraz jedyny dochód wygenerowany przez 
projekt, który można by uznać za wpływy zgodnie z art. II.17 umowy w sprawie przyznania grantu;

- ww. zadeklarowane odsetki to jedyne odsetki wygenerowane z kwoty finansowania wstępnego, zgodnie z definicją zawartą w art. II.19 umowy w sprawie 
przyznania grantu;

- istnieje pełna dokumentacja uzasadniająca deklarowane tutaj informacje. Będzie ona dostępna na żądanie Komisji oraz w przypadku audytu Komisji i/lub 
Trybunału Obrachunkowego i/lub ich upełnomocnionych przedstawicieli.

Koszt świadectwa (w EUR)

Czy do niniejszego sprawozdania finansowego załączono świadectwo kontroli sprawozdań finansowych dostarczone przez 
niezależnego audytora, zgodnie z art.II.4.4?

Czy istnieje potwierdzenie metodyki dostarczone przez niezależnego audytora i przyjęte przez Komisję zgodnie z art. II.4.4?

Koszt potwierdzenia (w EUR), jeżeli 
poniesiony w ramach tego projektu

Finansowanie w % na działalność B+R (A)

Czy deklarują Państwo średnie koszty osobowe zgodnie z art. II.14.1?

W przypadku zastosowania stałej stawki dla 
kosztów pośrednich, podać w %

3- Deklaracja kwoty odsetek wygenerowanych z kwoty finansowania wstępnego (wypełnia koordynator )

1- Deklaracja kosztów kwalifikowalnych/ryczałtu kwotowego/stałej stawki/skali jednostkowej (w EUR)

Rodzaj działalności

2- Deklaracja wpływów
Czy otrzymali Państwo jakieś nieodpłatne transfery lub wkłady rzeczowe od osób trzecich, lub czy projekt generuje dochody, 
które można uznać za wpływy w rozumieniu art. II.17 umowy w sprawie przyznania grantu?

* Koszty pośrednie związane z:
- działalnością "koordynacji" i "wsparcia" są zwracane do maksymalnie 7 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych związanych z tą działalnością, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych podwykonawstwa i kosztów zasobów 
udostępnionych przez osoby trzecie, niewykorzystanych w siedzibie beneficjenta,
- działalnością "B+R", "zarządzania" i "inną" są zwracane po stawkach przewidzianych w art. II.15. ust. 2 lit. a), b) i c) umowy w sprawie przyznania grantu.
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Nr projektu System 
finansowania

Akronim projektu
Okres od dd/mm/rr Tak/Nie

do dd/mm/rr

Oficjalna nazwa osoby trzeciej nn
krócona nazwa organizacji osoby trzec nn

%

B+R
(A)

Koordynacja 
(B)

Wsparcie       
(C)

Zarządzanie 
(D)

Inna 
(E)

SUMA             
(A+B+C+D+E)

Koszty osobowe
Podwykonawstwo
Inne koszty bezpośrednie
Koszty pośrednie*
Koszty dostępu 
Zadeklarowany ryczałt/stała 
stawka/skala jednostkowa

Suma
Maksymalny wkład WE
Żądany wkład WE

Tak/Nie

Jeżeli tak, prosimy podać kwotę (w EUR)

Czy przedpłata, jaką Państwo otrzymali wygenerowała jakieś odsetki zgodnie z art. II.19? Tak/Nie
Jeżeli tak, prosimy podać kwotę (w EUR)

4. Świadectwo kontroli metodyki
Tak/Nie

Tak/Nie

Nazwisko audytora

5- Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych

Tak/Nie

Nazwisko audytora

Pieczęć osoby trzeciej

Formularz C -  Sprawozdanie finansowe (wypełnia osoba trzecia)  Stosuje się wyłącznie w razie zastosowania specjalnej klauzuli nr 10

Projekt współpracy w połączeniu z działaniami koordynacyjnymi i wspierającymi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kod identyfikacyjny osoby trzeciej (PIC)

nnnnnn

Praca na rzecz beneficjenta i w powiązaniu z beneficjentem nr

Czy jest to korekta poprzedniego sprawozdania?  

Data i podpis

Nazwisko osoby (lub osób) upoważnionej do podpisania sprawozdania finansowego

6- Oświadczenie osoby trzeciej

Niniejszym oświadczamy, że :
- ww. zadeklarowane koszty są bezpośrednio związane z zasobami zaangażowanymi w celu realizacji zadań objętych projektem i podlegają zakresowi definicji kosztów 
kwalifikowalnych określonych w art. II.14 i II.15  umowy w sprawie przyznania grantu, oraz, w stosownych przypadkach, załącznika III i art. 7 (specjalne klauzule) umowy w sprawie 
przyznania grantu;

- ww. zadeklarowane wpływy to jedyne nieodpłatne środki finansowe lub wkłady rzeczowe od osób trzecich, oraz jedyny dochód wygenerowany przez projekt, który można by 
uznać za wpływy zgodnie z art. II.17 umowy w sprawie przyznania grantu;

- ww. zadeklarowane odsetki to jedyne odsetki wygenerowane z kwoty finansowania wstępnego, zgodnie z definicją zawartą w art. II.19 umowy w sprawie przyznania grantu;

- istnieje pełna dokumentacja uzasadniająca deklarowane tutaj informacje. Będzie ona dostępna na żądanie Komisji oraz w przypadku audytu Komisji i/lub Trybunału 
Obrachunkowego i/lub ich upełnomocnionych przedstawicieli.

Koszt świadectwa (w EUR)

Czy do niniejszego sprawozdania finansowego załączono świadectwo kontroli sprawozdań finansowych dostarczone przez niezależnego audytora, zgodnie 
z art.II.4.4?

Czy istnieje świadectwo kontroli metodyki dostarczone przez niezależnego audytora i przyjęte przez Komisję zgodnie z art. II.4.4?

Koszt świadectwa (w EUR), jeżeli poniesiony w ramach tego 
projektu

Finansowanie w % na działalność B+R (A)

Czy deklarują Państwo średnie koszty osobowe zgodnie z art. II.14.1?

W przypadku zastosowania stałej stawki dla kosztów 
pośrednich, podać w %

3- Deklaracja kwoty odsetek wygenerowanych z kwoty finansowania wstępnego (wypełnia koordynator )

1- Deklaracja kosztów kwalifikowalnych/ryczałtu/stałej stawki/skali jednostkowej (w EUR)

Rodzaj działalności

2- Deklaracja wpływów
Czy otrzymali Państwo jakieś nieodpłatne środki finansowe lub wkłady rzeczowe od osób trzecich, lub czy projekt generuje dochody, które można uznać 
za wpływy w rozumieniu art. II.17 umowy w sprawie przyznania grantu?

* Koszty pośrednie związane z:
- działalnością "koordynacji" i "wsparcia" są zwracane do maksymalnie 7 % bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych związanych z tą działalnością, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych podwykonawstwa i kosztów zasobów udostępnionych przez osoby trzecie, 
niewykorzystanych w siedzibie beneficjenta,
- działalnością "B+R", "zarządzania" i "inną" są zwracane po stawkach przewidzianych w art. II.15. ust. 2 lit. a), b) i c) umowy w sprawie przyznania grantu.
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