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Załącznik nr 4

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ
z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania

Pieczęć organizacji partnerskiej o zasięgu
ogólnopolskim lub ponadregionalnym (OPO)

Pieczątka Departamentu Wspierania
Konsumpcji
Data wpływu

Pieczątka kancelarii KOWR
Data wpływu/Sygnatura

UWAGI:
1. Do wypełnienia formularza należy używać DRUKOWANYCH LITER.
2. Przy wypełnianiu formularza nie należy używać korektora.
3. Wypełniony formularz należy złożyć w Centrali KOWR.
Cel:
złożenie wniosku o płatność

korekta wniosku o płatność

złożenie wniosku o płatność z opcją rozliczenia zaliczki

korekta wniosku o płatność z opcją rozliczenia zaliczki

złożenie wniosku o płatność końcową

korekta wniosku o płatność końcową

CZĘŚĆ A – INFORMACJE O BENEFICJENCIE
1. NIP beneficjenta (organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym - OPO)

2. Nazwa beneficjenta (organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym - OPO)

3. Adres siedziby beneficjenta (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr, lok.)

4. Numer telefonu

5. Numer faksu
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CZĘŚĆ B – DANE O PROJEKCIE

1. Numer umowy

2. Okres objęty wnioskiem ……………………..…………..….. 3. Podprogram …………………………………..…..………..……
4. Operacja …………………………………………....………..…. 5. Okres realizacji projektu ………………..………….……...….

CZĘŚĆ C – DANE FINANSOWE
Wnioskuję o płatność z tytułu kosztów administracyjnych, transportu i magazynowania w wysokości 5%
wartości artykułów spożywczych określonej w Zestawieniu ilości i wartości artykułów spożywczych
przekazanych organizacji partnerskiej (Załącznik 1), w kwocie:

Słownie: …………………………………………………………………

CZĘŚĆ D – INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI ZASAD
I ZAOBSERWOWANYCH PROBLEMÓW W REALIZACJI OPERACJI

,

PLN1

HORYZONTALNYCH

1) Opis sposobu realizacji zasad horyzontalnych wskazanych w rozporządzeniu FEAD nr 223/2014
Zasada należytego zarządzania
finansami (art. 5 ust. 7)

Zasada partnerstwa podczas
przeprowadzania konsultacji
z właściwymi zainteresowanymi
stronami (art. 5 ust. 9)
Zasada promowania równości kobiet
i mężczyzn oraz zapobiegania wszelkiej
dyskryminacji w dostępie do Funduszu
(art. 5 ust.11)
Zasada uwzględniania aspektów
klimatycznych i ekologicznych,
w szczególności w celu ograniczenia
marnotrawienia żywności (art. 5 ust. 13)
2) Opis zaobserwowanych problemów w realizacji operacji i podjętych działań zaradczych
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

1W

przypadku wniosku o płatność z opcją rozliczenia zaliczki należy wpisać kwotę z pola „kwota do wypłaty” w informacji o rozliczeniu
zaliczki.
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CZĘŚĆ E – POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU2
Stan realizacji
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
..........................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Do wniosku załączam:
Załącznik 1 - Zestawienie ilości i wartości artykułów spożywczych przekazanych organizacji partnerskiej
Załącznik 2 - Zestawienie planowanej dystrybucji
Załącznik 3 - Informację o rozliczeniu zaliczki
Tabelę I i II Załącznika nr 10 do Wytycznych Instytucji Zarządzającej

OŚWIADCZENIE:
Przyjmuję do wiadomości, że:
•

KOWR nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane w oparciu o nieprawdziwe lub nieaktualne
informacje wynikające ze złożonego formularza, które nie zostały zaktualizowane;

•

przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz żądania ich poprawienia3;

•

administratorem danych jest KOWR3;

•

dane oraz otrzymane kwoty w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
są publikowane za pośrednictwem strony internetowej4.

Oświadczam, że:


zobowiązuje się do realizowania działań w ramach PO PŻ 2014-2020 zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawodawstwa krajowego i UE oraz z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej, w tym do przestrzegania zasad
należytego zarządzania finansami UE, tj. zasady oszczędności, wydajności i skuteczności, mając na celu
ochronę

interesów

finansowych

UE,

przestrzegając

zapisów

art.

30

rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie
do budżetu ogólnego Unii5 oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 oraz art. 18
rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 1268/2012 w sprawie zasad stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii6;

2
3

4
5

6

Wypełnić w przypadku gdy razem z wnioskiem o płatność składane jest sprawozdanie okresowe /gdy we wniosku o płatność należy
zamieścić informację o realizacji kamienia milowego
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016 r. str. 1)
Art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014, str.1)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298
z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.)
Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego
Unii (Dz. Urz. UE L 362 z 31.12.2012, str. 1, z późn. zm.)
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informacje i dane przedstawione w niniejszym wniosku oraz w załącznikach do wniosku są aktualne i zgodne
z prawdą.

Pouczony/-a/ o treści art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn.
zm.), który stanowi: „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących
środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji,
potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia
pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego,
instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”
oświadczam, że informacje i dane przedstawiono w niniejszym wniosku oraz załącznikach do wniosku są aktualne
i zgodne z prawdą.

Nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania organizacji partnerskiej o zasięgu ogólnopolskim lub
ponadregionalnym (OPO)

Miejsce i data sporządzenia wniosku

Podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionych do reprezentowania
organizacji partnerskiej o zasięgu
ogólnopolskim lub ponadregionalnym
(OPO)
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