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Załącznik 37 Zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych 

 
Zestawienie towarów i usług zakupionych ze środków bezzwrotnego wsparcia finansowego i wkładu 
własnego objętych umową nr ………………………………………………………………………………………. 

Lp. 
Rodzaj wydatku (nazwa towaru wraz z numerem pozycji z sekcji D-1 biznesplanu) 

Data zapłaty 
(zgodna z datą 
księgowania na 
potwierdzeniu 

przelewu) 

Nowy/ 
Używany 

 
ilość 
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2     
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4     

5     
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10     
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PODSUMOWANIE WYDATKÓW 

1 Kwota wydatków w ramach dotacji  

2 Kwota wydatków w ramach wkładu własnego  

3 Całkowita kwota wydatków inwestycyjnych (poz. 1 + 2)  
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Do zestawienia dołączam następujące dokumenty: 
 

1. Deklaracja pochodzenia środka trwałego w przypadku zakupu sprzętów  
używanych - ……….... sztuk (dotyczy/nie dotyczy*) 

2. Kserokopia formularza PCC3 wraz z potwierdzeniem zapłaty - ………..…. sztuk (dotyczy/nie 
dotyczy*) 

3. Polisa OC w przypadku zakupu środka transportu (dotyczy/nie dotyczy*) 
4. Kserokopia dowodu rejestracyjnego w przypadku zakupu środka transportu (dotyczy/nie 

dotyczy*) 
5. Inne 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 

Oświadczenie  
 
Ja, niżej podpisany/-a, świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 i 2 
kodeksu karnego oraz zwrotu przyznanych środków finansowych (wsparcie finansowe w 
postaci dotacji oraz wsparcia pomostowego) wraz z odsetkami w przypadku oświadczenia 
nieprawdy, oświadczam, że:  

1) wydatkowałem/łam pełną kwotę przyznanego wsparcia finansowego w postaci dotacji w 
kwocie 23 050,00 zł oraz zadeklarowanego zgodnie z sekcją D-1 biznesplanu wkładu 
własnego1 w terminie wskazanym w § 4 ust.1 pkt.2 umowy o udzieleniu wsparcia finansowego 
w postaci dotacji; 

2) dokonane zakupy wymienione w zestawieniu poniesionych wydatków inwestycyjnych są 
zgodne z zatwierdzonym przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „ATUT” biznesplanem 
(sekcja D-1 szacunkowy budżet przedsięwzięcia) z dnia ……………………… stanowiącym załącznik 
do umowy nr …………………………....................……… realizowanej w ramach projektu 
„Drogowskaz na biznes 7”. 

 
 
 

 
 

…….……………………………………    ………………………………………………………… 
              (Miejscowość i data)                      (Czytelny podpis i pieczęć) 

 
 

 
1 Wkład własny dotyczy osób, które zadeklarowały jego wniesienie do projektu zgodnie z sekcją D-1 biznesplanu. 


