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WYPEŁNIA OPERATOR 

Nr formularza w rejestrze  Data wpływu  

Data weryfikacji  
Data otrzymania korekty / poprawek / 
wyjaśnień 

 

Data ponownej weryfikacji  
(o ile dotyczy) 

 Data skierowania do płatności  

Czy przeprowadzono wizytę 
monitoringową? TAK / NIE 

 Numer wniosku refundacyjnego  

 

Wniosek o refundację kosztów usługi w ramach projektu pn. „Klucz do usług rozwojowych” 
INSTRUKCJA POPRAWNEGO WYPEŁNIANIA WNIOSKU REFUNDACYJNEGO 

1) Należy wypełnić wszystkie pola. Formularz zawierający niewypełnione pola nie będzie podlegał rozpatrzeniu  
i będzie kierowany do uzupełnienia. Konieczne jest również złożenie wszystkich stosownych oświadczeń zgodnie z sytuacją przedsiębiorstwa 
składającego niniejszy Wniosek refundacyjny. 

2) Wniosek refundacyjny, do którego nie załączono wszystkich wymaganych dokumentów (kopii faktury za usługę, dokumentu potwierdzającego 
dokonanie opłaty za fakturę, kopii zaświadczeń / certyfikatów potwierdzających ukończenie usługi rozwojowej, ankiet oceniających usługę rozwojową – 
ankieta instytucjonalna oraz ankieta/-y uczestnika/-ów indywidualnych) nie będzie podlegał rozpatrzeniu do czasu uzupełnienia brakujących elementów. 

3) Kopie wszystkich dokumentów dołączanych do wniosku refundacyjnego, muszą być oznaczone datą ORAZ potwierdzone przez przedsiębiorcę za 
zgodność z oryginałem z podaniem daty dokonania tego potwierdzenia.  

4) Wniosek refundacyjny powinien zostać wypełniony w sposób czytelny (komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami), tak, aby wpisane dane nie 
budziły wątpliwości interpretacyjnych. Formularze wypełnione w sposób niestaranny i/lub nieczytelny będą kierowane do korekty  
i będą podlegać rozpatrzeniu po dostarczeniu poprawionego formularza. 

5) Wniosek refundacyjny powinien być podpisany w wymaganych miejscach przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa 
zgodnie z zapisami dokumentu rejestrowego. Podpis musi pozwalać na jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła, tj. zawierać możliwe do 
odczytania nazwisko osoby składającej podpis lub parafkę wraz z pieczęcią imienną przedsiębiorcy. Podpis musi być złożony własnoręcznie w oryginale, 
 a nie za pomocą reprodukcji w formie pieczęci bądź wydruku pliku graficznego. W przypadku posiadania odrębnego upoważnienia do reprezentowania 
przedsiębiorstwa należy dostarczyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię upoważnienia / pełnomocnictwa.  

6) Informacje o wyniku weryfikacji wniosku refundacyjnego oraz informacje o konieczności złożenia poprawek, uzupełnień lub dodatkowych wyjaśnień 
będą przekazywane wyłącznie w formie pisemnej, na adres e-mail podany we Wniosku refundacyjnym, wyłącznie przedsiębiorcy składającemu niniejszy 
wniosek refundacyjny. 

7) Wniosek refundacyjny należy złożyć w wersji papierowej – osobiście lub pocztą tradycyjną – na adres Biura projektu (ul. Barcza 16, 10 – 685 Olsztyn). 
 

INFORMACJE WYPEŁNIANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ 
Dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa 

Pełna nazwa przedsiębiorstwa 
(zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 

Adres głównej siedziby 
przedsiębiorstwa 

Kod i miejscowość Ulica, numer budynku, numer lokalu 

  

Numer NIP  

Numer ID wsparcia RPWM.10.06.00-28-0003/18_TECHPAL_................ 

Numer konta bankowego 
przedsiębiorstwa* 

 

*w przypadku czynnych płatników VAT numer konta bankowego MUSI znajdować się na „białej liście podatników VAT” 

Osoba do kontaktu w sprawie 
poprawnego rozliczenia Wniosku 
refundacyjnego  

imię i nazwisko nr telefonu, adres e-mail 

  

 

Informacje dotyczące wnioskowanego wsparcia  

Rodzaj usługi rozwojowej  usługa szkoleniowa  usługa doradcza  inna 

Procentowa wartość dofinansowania 50%
 

80%
 

Numer usługi (zgodnie z Kartą usługi)  

Nazwa usługi (zgodnie z Kartą usługi) 
 

Termin realizacji usługi 
rozwojowej 

 Ilość godzin trwania usługi 
rozwojowej 

 

Wnioskowana kwota refundacji 
……………………….zł 

(słownie zł: ………………………………………………………………………………………………………) 
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Informacje o uczestnikach usługi rozwojowej 

Nazwisko i imię uczestnika 
indywidualnego  
 
 
UWAGA: 
(w przypadku kierowania do udziału w 
usłudze większej ilości pracowników 
możliwe jest modyfikowanie wielkości i 
zakresu tego pola) 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

(…) 

 

Miejscowość, data 
Pieczęć przedsiębiorstwa 

(o ile dotyczy) 

 
Czytelny podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentowania 

przedsiębiorstwa  
lub podpis z pieczątką imienną  

(zgodnie z dokumentem rejestrowym) 
 

Lp. TAK NIE Oświadczenia 

1.   
Wyrażam zgodę na weryfikację przez Operatora i inne uprawnione instytucje, w tym IZ RPO WiM poprawności  
i prawdziwości danych zawartych w niniejszym Wniosku refundacyjnym. 

2.   

Wszystkie informacje podane w niniejszym Wniosku refundacyjnym oraz w dokumentach dodatkowych są prawdziwe, 
zgodne ze stanem faktycznym i prawnym; jednocześnie jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 
233 §1 oraz art. 297 k.k. za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy 

3.   

Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku stwierdzenia przez Operatora, że dane zawarte  
we Wniosku refundacyjnym są nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym Operator ma prawo odmówić dokonania 
refundacji kosztów usługi rozwojowej rozliczanej niniejszym Wnioskiem refundacyjnym. 

4.   

Oświadczam, iż w przypadku konieczności dokonania poprawek, korekt lub złożenia dodatkowych wyjaśnień dotyczących 
dokumentów i ujętych w nich kosztów dokonam ich w terminie wyznaczonym przez Operatora. W przypadku, gdy 
złożenie stosownych wyjaśnień lub korekt nie będzie możliwe w wyznaczonym przez Operatora terminie niezwłocznie 
poinformuję go o tym fakcie. 

5.   

Przyjmuję do wiadomości, iż złożenie korekt, poprawek lub wyjaśnień do treści niniejszego Wniosku refundacyjnego lub 
dokumentów do niego załączonych w terminie wykraczającym poza termin wyznaczony przez Operatora może skutkować 
odmową dokonania refundacji. 

6.   Przedsiębiorstwo, które przedkłada niniejszy Wniosek refundacyjny jest płatnikiem VAT. 

7.   

Posiadam prawną możliwość odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT  
w związku z realizacją działań objętych dofinansowaniem w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” (nr projektu 
RPWM.10.06.00-28-0003/18). Otrzymam refundację w kwocie netto. 

8.   

Nie posiadam prawnej możliwości odzyskania lub odliczenia poniesionego ostatecznie kosztu podatku VAT  
w związku z realizacją działań objętych dofinansowaniem w ramach projektu „Klucz do usług rozwojowych” (nr projektu 
RPWM.10.06.00-28-0003/18). Jednocześnie zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanej w ramach projektu części 
poniesionego podatku VAT, jeśli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie lub odliczenie tego podatku. Otrzymam 
refundację w kwocie brutto. 

9.   

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami (o ile dotyczy).  

10.   

Dostawcą usługi rozwojowej, o dofinansowanie której ubiegam się niniejszym wnioskiem nie jest podmiot,  
z którym jestem powiązany osobowo lub kapitałowo, tj. pomiędzy mną a dostawcą usługi nie występują powiązania 
polegające na: udziale w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 20% udziałów 
lub akcji spółki, pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
pozostawaniu w stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności  
w wyborze Dostawcy usługi, w szczególności pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do mnie lub w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli. 

11.   
Przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie otrzymało wsparcia polegającego na opracowaniu analizy potrzeb rozwojowych 
lub planu rozwoju przedsiębiorcy lub grupy przedsiębiorców w ramach Działania 2.2. PO WER 

12.   

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie otrzymało wsparcia szkoleniowego i/lub doradczego dotyczącego 
funkcjonowania na rynku zamówień publicznych lub wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień 
publicznych w ramach Działania 2.2. PO WER 

13.   

Przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie otrzymało wsparcia szkoleniowego i/ lub doradczego dotyczącego zasad 
realizacji przedsięwzięć w formule PPP (partnerstwa publiczno – prywatnego) oraz przygotowania oferty do 
przedsięwzięcia realizowanego w formule PPP lub procesu negocjacji w ramach Działania 2.2. PO WER 

14.   
Koszty, które zostały przedstawione do rozliczenia niniejszym wnioskiem nie dotyczą usługi rozwojowej, której 
obowiązek przeprowadzenia na zajmowanym stanowisku wynika z odrębnych przepisów prawa. 

15.   
Podmiot, który reprezentuję prowadzi działalność gospodarczą na terenie wykraczającym poza obszar województwa 
warmińsko – mazurskiego 
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16.   

Podmiot, który reprezentuję ubiega się o wsparcie na usługi rozwojowe, o których dofinansowanie ubiega się  
w województwie warmińsko – mazurskim w ramach innych projektów Podmiotowego Systemu Finansowania w innych 
województwach 

17.   
Uczestnikami usługi rozwojowej rozliczanej niniejszym wnioskiem refundacyjnym byli WYŁĄCZNIE pracownicy 
zatrudnieni na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. 

18.   

Osoby uczestniczące w usłudze rozwojowej rozliczanej niniejszym Wnioskiem refundacyjnym były pracownikami 
przedsiębiorstwa składającego ten Wniosek w okresie nie krótszym niż od momentu zgłoszenia faktu ich uczestnictwa  
w projekcie do dnia zakończenia realizacji usługi rozwojowej. 

19.   
Równolegle ubiegam się u innego Operatora środków w ramach WA-MA FUR System o refundację kosztów udziału tych 
samych osób w usłudze rozwojowej ujętej w niniejszym Wniosku refundacyjnym.   

20.   

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie oraz wynikach weryfikacji przedłożonych dokumentów drogą 
elektroniczną na adres e-mail wskazany w części nr 1 niniejszego formularza zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 
18.07.2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną 

Miejscowość, data 
Pieczęć przedsiębiorstwa 

(o ile dotyczy) 

Czytelny podpis osoby (osób) uprawnionej do 
reprezentowania przedsiębiorstwa 

lub podpis z pieczątką imienną 
(zgodnie z dokumentem rejestrowym) 

 

Lista kontrolna 
(wypełnienie poniższej listy nie jest obligatoryjne, jest jedynie narzędziem pomocniczym dla MŚP składającego niniejszy Wniosek refundacyjny) 

TAK NIE KATEGORIA 

  
Wszystkie pola zostały wypełnione 

  

Wszystkie oświadczenia odnoszące się do sytuacji przedsiębiorstwa składającego niniejszy Wniosek refundacyjny zostały poprawnie 
zaznaczone 

  
Wniosek refundacyjny został podpisany w dwóch miejscach – na stronie 2 i na stronie 3 

  

Faktura za usługę rozwojową zawiera co najmniej następujące informacje: 

 nazwę usługobiorcy, 

 ID wsparcia zgodnie z podpisaną umową wsparcia, 

 nazwę usługi rozwojowej (zgodną z Kartą usługi), 

 numer usługi rozwojowej (zgodny z Kartą usługi) 

 termin realizacji usługi rozwojowej (zgodne z Kartą usługi i faktycznymi terminami realizacji usługi), 

 liczbę godzin realizacji usługi rozwojowej (zgodną z Kartą usługi), 

 listę uczestników indywidualnych biorących udział w usłudze rozwojowej  
 

Dokumenty niezawierające powyższych danych będą kierowane do poprawy. 

  

Kopia faktury za usługę rozwojową została potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę co najmniej: 

 czytelnym podpis lub parafką + pieczęcią imienną 

 pieczęcią przedsiębiorstwa (o ile istnieje), 

 datą dokonania potwierdzenia 

  

Potwierdzenie dokonania opłaty za fakturę – wydruk potwierdzenia dokonania płatności ma status „wykonany”, „zrealizowany” lub inny 
potwierdzający wypływ środków z konta 

  

W tytule przelewu wpisano numer faktury, za którą dokonano opłaty.  
 

Jeśli NIE, konieczne jest złożenie oświadczenia zawierającego co najmniej informację, iż „Opłata dokonana w dniu XX.XX.20XX r.  
w wysokości XXX,XX zł dotyczy opłaty za fakturę nr XXX”  

  

Dokument (zaświadczenie / certyfikat lub inne) potwierdzający ukończenie usługi rozwojowej przez uczestnika indywidualnego 
zawiera co najmniej: 

 nazwę usługobiorcy (tj. przedsiębiorstwa kierującego pracownika do udziału w usłudze rozwojowej) 

 imię i nazwisko uczestnika usługi rozwojowej, 

 ID wsparcia zgodnie z podpisaną umową wsparcia 

 nazwa usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi) 

 numer usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi) 

 termin realizacji usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi i faktycznymi terminami realizacji usługi), 

 liczbę godzin realizacji usługi rozwojowej (zgodnie z Kartą usługi), 

 informację na temat efektów uczenia się (w podziale na WIEDZĘ, UMIEJĘTNOŚCI, KOMPETENCJE SPOŁECZNE), kod kwalifikacji 
w ZRK (o ile dotyczy) 

 suplement do zaświadczenia / certyfikatu (o ile dotyczy) – zawiera imię i nazwisko uczestnika indywidualnego i/lub numer 
zaświadczenia / certyfikatu 
 

Dokumenty niezawierające powyższych danych będą kierowane do poprawy. 

  

Kopia lub kopie dokumentów (zaświadczeń / certyfikatów lub innych) potwierdzających ukończenie usługi rozwojowej przez uczestnika 
indywidualnego za usługę rozwojową zostały potwierdzone za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę co najmniej: 

 czytelnym podpisem lub parafką + pieczęcią imienną 

 pieczęcią przedsiębiorstwa (o ile istnieje), 

 datą dokonania potwierdzenia 

  

Do formularza Wniosku refundacyjnego dołączono: 

 kopię faktury za usługę rozwojową (ORAZ kopię faktury pro forma o ile dotyczy), 

 potwierdzenie dokonania opłaty za fakturę z konta przedsiębiorcy, 

 kopie dokumentów (zaświadczenie / certyfikat lub inne ORAZ suplement o ile dotyczy) potwierdzających ukończenie usługi 
rozwojowej przez uczestnika indywidualnego  

 


