Załącznik nr 3

Część II (ogólna) - wypełniana łącznie dla danej nieprawidłowości

Część I (ogólna) - wypełniana łącznie dla projektu
0

LP

1

2

3

Numer projektu

Wartość UoD dla
projektu

Wartość UoD
w związku
z korektami
finansowymi
(sensu stricte)

(*) - w przypadku wyłączeń przed zatwierdzeniem wniosku
wpisać "ND"
(**) - w przypadku wyłączeń przed zatwierdzeniem wniosku
wpisać "ND", za wyjątkiem przypadku wykrycia
nieprawidłowości we wniosku rozliczającym płatność
zaliczkową, w następstwie czego nierozliczone środki z tytułu
zaliczki powinny zostać wyegzekwowane od Beneficjenta wraz
z odsetkami

4

5

6

7

Wartości kontraktu /
Kwartał/rok w
Numer i nazwa kontraktu /
Rodzaj
umowy (kwota
którym po raz
umowy, w ramach której
stwierdzonej
wydatków
pierwszy ujęto
wykryto nieprawidłowość
nieprawidłowości
kwalifikowalnych)
nieprawidłowość

8

1900-01-09

10

Opis nieprawidłowości

Data stwierdzenia
nieprawidłowości

Nazwa instytucji,
która wykryła
nieprawidłowość

11

12

Całkowita wartość
Stawka
nieprawidłowości
ostatecznie
(jeżeli nie jest znana postanowionej
prawdopodobna kwota
korekty (%)
nieprawidłowości)
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13

Odpowiadający wkład
publiczny [PLN]

14

Środki UE [PLN]

15

Część III (szczegółowa) - wypełniana w podziale na poszczególne wnioski o płatność
16

17

18

Numer(y) wniosku (wniosków)
Możliwość deklarowania
Nieprawidłowość
o płatność, w którym
kolejnych wydatków przez
stwierdzona:
zadeklarowano nieprawidłowy
beneficjenta w ramach kontraktu
Kwota
PRZED/PO
wydatek - dot. korekt po
(NIE - w sytuacji, gdy beneficjent nieprawidłowości
zatwierdzeniu
zatwierdzeniu wniosku //
nie będzie mógł już deklarować /
całkowicie
wydatku
Numer(y) wniosku (wniosków)
nie będzie deklarował wydatków
rozliczona
beneficjentowi we
o płatność podlegającego
związanych z kontraktem
(TAK/NIE)
wniosku o
pomniejszeniu - dot. wyłączeń
obarczonym nieprawidłowością
przed zatwierdzeniem
płatność
TAK-w przeciwnym razie)
wniosku

19a

19b

Numer deklaracji wydatków, w
Numer deklaracji wydatków, w
którym zadeklarowano
którym zadeklarowano
nieprawidłowy wydatek - dot.
nieprawidłowy wydatek - dot.
korekt po zatwierdzeniu
korekt po zatwierdzeniu wniosku
wniosku // Numer deklaracji // Numer deklaracji wydatków, do
wydatków, do której dołączono której dołączono pomniejszony
pomniejszony wniosek o
wniosek o płatność - dot. wyłączeń
płatność - dot. wyłączeń przed
przed zatwierdzeniem wniosku
zatwierdzeniem wniosku
Nr poświadczenia z IW do IP

Nr poświadczenia z IP do IZ

20

Stawka % korekty

21

22

Kwota wyłączenia
wydatków
kwalifikowalnych z
Typ kwoty
wniosku o
(wycofana/podle
płatność/kwota korekty
gająca
wydatków
odzyskaniu) (*)
kwalifikowalnych
(zgodna z wpisem w
ROP jeśli dotyczy)
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23

24a

24b

25a

25b

26

Numer deklaracji
Numer deklaracji
wydatków, do której
wydatków, do której
dołączono kwoty
dołączono kwoty
Czy kwota
wycofane, odzyskane wycofane, odzyskane (lub
Numer sprawy w
odzyskana/wycofana
Należne odsetki od
rejestrze
Numer kontroli (lub wpisać NIE UJĘTA)- wpisać NIE UJĘTA)- dot.
została wykazana w
kwoty
dot. korekt po
obciążeń na
zgodny z
korekt
po
zatwierdzeniu
rejestrze obciążeń na
nieprawidłowo
projekcie w KSI numerem w KSI zatwierdzeniu wniosku
wniosku
//
(*)
projekcie w KSI
wykorzystanej (**)
//
(*)
(*)
(TAK/NIE) (*)

Nr poświadczenia z IW Nr poświadczenia z IP
do IZ
do IP

Część IV - Uwagi
27

Status odzyskiwania
nieprawidłowej kwoty
(odzyskana/w trakcie
odzyskiwania/niemożliwa do
odzyskania/nie dotyczy - w
przypadku pjb) (**)

28

29

Forma
dochodzenia
zwrotu
Zastosowane ulgi
(dobrowolny zwrot
(umorzenie
przez beneficjenta,
należności w:
zwrot po wezwaniu
całości, części;
do zapłaty, zgoda
rozłożenie na raty,
na pomniejszenie
odroczenie spłaty)
kolejnej płatności,
decyzja o zwrocie,
inne) (**)

30

31

32

33

Kwota ulgi

Kwota pozostała
do odzyskania- dot.
korekt po
zatwierdzeniu
wniosku

UWAGI

Nr raportu o
nieprawidłowości
(zgodnie z IMS)

