
 
 
 
 

  

Projekt partnerski  „GRANTY NA USŁUGI DORADCZE DLA MSP Z OBSZARU LEGNICKO-GŁOGOWSKIEGO”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

 
 
 

 

 

WSKAZÓWKI DOT. PRZYGOTOWANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ GRANTU 

 
I. POTWIERDZENIE UJĘCIA PONIESIONEGO WYDATKU W WYODRĘBNIONEJ EWIDENCJI KSIĘGOWEJ 

 

Bez względu na formę prowadzonej księgowości (pełna lub uproszczona) Grantobiorcy zobowiązani                                  

są do wyodrębnienia zdarzeń gospodarczych dotyczących realizowanych projektów. 

1) Grantobiorcy prowadzący księgi rachunkowe i sporządzający sprawozdania finansowe (pełna 

księgowość prowadzona zgodnie z ustawą o rachunkowości) 

Grantobiorcy zobowiązani są do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu w ramach 

już prowadzonych przez daną jednostkę ksiąg rachunkowych, poprzez wprowadzenie na potrzeby projektu 

odrębnych kont syntetycznych, analitycznych i pozabilansowych lub odpowiedniego kodu księgowego. 

W celu potwierdzenia ujęcia poniesionego wydatku w wyodrębnionej ewidencji księgowej należy przedłożyć 

wraz z wnioskiem o wypłatę grantu potwierdzenie zaksięgowania oraz wyciąg z planu kont. Dokumenty 

powinny być podpisane przez Grantobiorcę. 

2) Beneficjenci prowadzący uproszczoną księgowość - podatkowa księga przychodów i rozchodów 

(PKPIR),  

Grantobiorcy zobowiązani są do właściwego oznaczania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 

pozycji, w których ujęto dokumenty związane z realizacją projektu, w sposób wykazujący jednoznaczny związek 

danej operacji gospodarczej z projektem „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru legnicko – głogowskiego” 

finansowanym w ramach RPO WD – poprzez dopisanie w kolumnie dotyczącej Uwag bądź Opisu zdarzenia 

gospodarczego numeru umowy o powierzenie grantu. Możliwe jest też wprowadzenie kodu księgowego 

(wyróżnika, znacznika lub opisu wskazującego na związek danego zdarzenia z realizowanym projektem). 

W celu potwierdzenia ujęcia poniesionego wydatku niezbędne jest przedłożenie wyciągu z podatkowej 

książki przychodów i rozchodów. Dokument powinien być podpisany przez Grantobiorcę. 

 

II. POTWIERDZENIE REALIZACJI  DZIAŁAŃ INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH  

 

Zgodnie z zawartą Umową o powierzenie grantu, Grantobiorca zobowiązany jest do wypełnienia 

obowiązków informacyjnych i promocyjnych w zakresie informowania o otrzymaniu dofinansowana z Funduszy 

Unijnych.  Oznacza to, że wszystkie działania informacyjne i promocyjne Grantobiorcy dotyczące realizacji 

umowy o powierzenie grantu powinny zawierać informacje o otrzymaniu wsparcia z Unii Europejskiej,                             

w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Dolnośląskiego, m.in. poprzez stosowanie właściwych logotypów.  W związku z tym każdy 

dokument dotyczący realizacji umowy o powierzenie grantu, w tym umowa zawarta z Grantobiorcą i Instytucją 

Otoczenia Biznesu oraz dokumenty powstałe w wyniku realizacji usługi doradczej (opracowanie), zawierały ww. 

elementy. W celu potwierdzenia realizacji działań informacyjno – promocyjnych, właściwe będzie przedłożenie 

oświadczenia, w którym potwierdzone zostanie stosowanie zasad, o których mowa w zawartej umowie                              

o powierzenie grantu. 

 

III. FAKTURA LUB RÓWNORZĘDNY DOKUMENT ZA WYKONANIE USŁUGI 

 

Składając wniosek o wypłatę grantu prosimy mieć na uwadze, że Grantodawca przed wypłatą grantu 

zobowiązany jest umieścić na oryginale faktury lub równorzędnego dokumentu księgowego informację                          

dot. współfinansowania wydatków z funduszy UE. Po opisaniu faktury Grantodawca zwraca Grantobiorcy 

oryginał, natomiast w dokumentacji projektowej Grantodawca przechowuje kopię tej faktury poświadczonej 

przez Grantobiorcę za zgodność z oryginałem. 

 

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 76 862 27 77 wew. 28 lub 26. 


