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CorrespondenceCreatePlace, CorrespondenceCreateDate 
 
 
 
Rozliczenie projektu polsko-niemieckiego w dniach 00.00.0000 - 00.00.0000 
nr wniosku:    ProjectNumber 
nr wnioskodawcy:   InstitutionNumber 
miejsce realizacji projektu:   SingleProjectCity / LocationPolnish 
 
  
Szanowni Państwo, 

informujemy, że PNWM na podstawie Państwa rozliczenia przyznała dotację w wysokości: Finance413C 

Kwota słownie: *Finance418Word* 

 

Dotychczas dokonane wypłaty na powyższy projekt zostaną odjęte od ww. sumy. Ostateczna wysokość sumy, która 
zostanie Państwu wypłacona bądź zwrot, której oczekuje PNWM, określona jest w załączniku, stanowiącym integralną 
część ostatecznej decyzji o dofinansowaniu (arkusz kontrolny decyzja ostateczna). 

W przypadku zwrotu pieniędzy prosimy koniecznie podać na przekazie Państwa numer identyfikacyjny. 

Wysokość ostatecznej sumy dofinansowania została ustalona na podstawie otrzymanych i potwierdzonych przez 
Państwa dokumentów rozliczeniowych: rzeczywistej liczby uczestników, faktycznie przeprowadzonego programu oraz 
poniesionych kosztów. 

 

firstLevelTextblock 

 
Z poważaniem  
 
 
SenderName 
 
 
Załączniki: 
Arkusz kontrolny decyzja ostateczna  

 
 
 
Uprzejmie prosimy o informowanie, szczególnie w Państwa publikacjach i kontaktach z mediami, o wsparciu 
finansowym udzielonym przez PNWM. 
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InstitutionName 
InstitutionRecipientNames 
InstitutionAddressStreet 
InstitutionAddressPostalCode 
InstitutionAddressCity 
InstitutionAddressCountry 

SenderOffice 

SenderFunction 

SenderName 

 
Tel:  SenderPhone 

Fax:  SenderFax 

Email:  SenderEmail 

 
pn. - czw. 9.00-15.00 



 

Arkusz kontrolny decyzja ostateczna 
 

numer wniosku: ProjectNumber pozycja budżetowa: FinanceBudgetItem 

  waluta: FinanceCurrency 

centrala: SingleProjectCentralpartyName 

wnioskodawca: InstitutionNumber InstitutionName 

 InstitutionAddressStreet, InstitutionAddressPostalCode InstitutionAddressCity 

partner: ProjectPartnerNumber ProjectPartnerName 

 
ProjectPartnerStreet 
ProjectPartnerPostalcode ProjectPartnerCity 

bank beneficjenta: BankName   

numer konta / IBAN: BankAccountIban 

właściciel konta: BankAccountOwner 

cel przelewu: FinanceReasonForPayment 

czas trwania i miejsce realizacji programu: 00.00.0000 - 00.00.0000, SingleProjectCity / LocationPolnish 
 

 

 decyzja wstępna PNWM decyzja ostateczna PNWM 

pozycja finansowa osób 
 

dni 
 

stawka 
walu-

ta 

 
kwota pozycja finansowa osób  dni 

 
stawka 

walu
-ta 

 
kwota 

Position Art 220 x 2220 x 220,00 EUR = 0,00 Position Art 220 x 2220 x 220,00 EUR = 0,00 

Suma:  PLN Finance401 Suma: Finance413 

 
 
 
 

 PLN 
merytorycznie 

zgodne 
rachunkowo 

zgodne 
akceptacja 

wypłaty 
data 

decyzja wg wniosku Finance401 

Finance416Date 

  
 

Finance404
Date 

zaliczka Finance403 
Finance417

Date 

decyzja wg rozliczenia Finance413  

do wypłaty Finance414  

do zwrotu Finance415 
 

kwota słownie: * Finance414Word * 

 


