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Žádost o platbu za projekt (ŽoP)/ Wniosek o płatność za projekt (WoP) 

 

Identifikační údaje / Dane identyfikacyjne 

Číslo žádosti o platbu / Numer 

wniosku o płatność 

HASH 

Pořadové číslo ŽoP/ Numer 

porządkowy WoP 

auto 

Typ ŽoP / Typ WoP auto (průběžná/závěrečná) (bieżący/końcowy) 

Verze ŽoP / Wersja WoP auto 

Datum podání ŽoP / Data 

złożenia WoP 

auto 

Zdůvodnění platby / 

Uzasadnienie płatności 

příjemce / beneficjent 

Stav zpracování / Status auto 

Název projektu / Tytuł 

projektu 

auto 

Registrační číslo projektu / 

Numer rejestracyjny projektu 

auto 

Příjemce / Beneficjent Hlavní příjemce / Główny beneficjent 

Adresa příjemce, tel., e-mail, 

kontaktní osoba / Adres 

beneficjenta, tel., e-mail, 

osoba do kontaktu 

auto 

IČ/DIČ / REGON/NIP auto 
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Statutární orgán / Imię i 

nazwisko osoby upoważnionej 

do zaciągania zobowiązań w 

imieniu partnera 

(przedstawiciela statutowego) 

auto 

Číslo účtu v mezinárodním 

formatu IBAN / Numer 

rachunku w formacie 

międzynarodowym IBAN 

příjemce / beneficjent  

Předčíslí čísla účtu ve formatu 

ABO / Prefiks numeru 

rachunku w formacie ABO 

auto 

Číslo účtu ve formatu ABO / 

Numer rachunku w formacie 

ABO 

auto 

Kód banky / Kod banku auto 

Stát banky / Państwo banku auto 

Měna účtu / Waluta rachunku auto 

Mezinárodní kód banky 

SWIFT / Międzynarodowy 

kod SWIFT banku 

auto 

Bankovní účet zřizovatele 

příjemce / Konto bankowe 

założyciela odbiorcy 

příjemce / beneficjent 

Konstantní symbol / NA příjemce / beneficjent 

Variabilní symbol/ NA příjemce / beneficjent 

Specifický symbol/ NA příjemce / beneficjent 
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Soupisky dokladů zahrnuté do žádosti o platbu / Zestawienia dokumentów ujęte we wniosku o płatność 

Název projektového partnera / 

Nazwa partnera projektu 

Číslo soupisky dokladů / 

Numer zestawienia 

dokumentów 

Schválená částka dotace z 

EFRR (v EUR) / 

Zatwierdzona kwota 

dofinansowania z EFRR 

(w EUR) 

příjemce/beneficjent auto auto 

příjemce/beneficjent auto auto 

příjemce/beneficjent auto auto 

příjemce/beneficjent auto auto 

příjemce/beneficjent auto auto 

 

Požadavek na proplacení výdajů / Wniosek o refundację 

Celkové způsobilé výdaje – 

Požadováno / Całkowite 

wydatki kwalifikowalne - 

wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje investiční – 

Požadováno / Całkowite 

wydatki inwestycyjne - 

wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje neinvestiční 

– Požadováno / Całkowite 

wydatki nieinwestycyjne – 

wnioskowane 

auto 
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Jiné peněžní příjmy 

připadající na způsobilé 

výdaje – Požadováno / Inne 

przychody przypadające na 

wydatki kwalifikowalne – 

wnioskowane 

auto 

Celkové způsobilé výdaje 

snížené o jiné peněžní příjmy 

– Požadováno / Całkowite 

wydatki kwalifikowalne 

obniżone o inne przychody – 

wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje snížené o 

jiné peněžní příjmy z 

nedotačních zdroju celkem – 

Požadováno / Wydatki 

kwalifikowalne obniżone o 

inne przychody ze środków 

poza dofinansowaniem łącznie 

- wnioskowane 

Auto - vlastní zdroje příjemce snížené o jiné peněžní příjmy / 

źródła własne beneficjenta obniżone o inne przychody 

Způsobilé výdaje snížené o 

jiné peněžní příjmy z 

dotačních zdroju celkem – 

Požadováno / Wydatki 

kwalifikowalne obniżone o 

inne przychody ze środków 

dofinansowania łącznie – 

wnioskowane 

Auto – dotace snížená o jiné peněžní příjmy / dofinansowanie 

obniżone o inne przychody 
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Způsobilé výdaje snížené o 

jiné peněžní příjmy z 

dotačních zdrojů neinvestiční 

– Požadováno / Wydatki 

kwalifikowalne 

nieinwestycyjne obniżone o 

inne przychody ze środków 

dofinansowania – 

wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje snížené o 

jiné peněžní příjmy z 

dotačních zdrojů investiční – 

Požadováno / Wydatki 

kwalifikowalne inwestycyjne 

obniżone o inne przychody ze 

środków dofinansowania – 

wnioskowane 

auto 

Celkové způsobilé výdaje 

připadající na příjmy dle čl. 61  

- Požadováno/ Całkowite 

wydatki kwalifikowalne 

przypadające na przychody 

zgodnie z art. 61- 

wnioskowane 

auto 
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Způsobilé výdaje připadající 

na finanční mezeru celkem - 

Požadováno/ Wydatki 

kwalifikowalne łącznie 

przypadające na lukę 

finansową - wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje připadající 

na finanční mezeru investiční - 

Požadováno/ Wydatki 

kwalifikowalne inwestycyjne 

przypadające na lukę 

finansową – wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje připadající 

na finanční mezeru 

neinvestiční - Požadováno/ 

Wydatki kwalifikowalne 

nieinwestycyjne przypadające 

na lukę finansową – 

wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje připadající 

na finanční mezeru z 

nedotačních zdroju celkem - 

Požadováno/ Wydatki 

kwalifikowalne przypadające 

na lukę finansową ze środków 

poza dofinansowaniem łącznie 

- wnioskowane 

auto 
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Způsobilé výdaje připadající 

na finanční mezeru z 

nedotačních zdroju celkem - 

Požadováno/ Wydatki 

kwalifikowalne przypadające 

na lukę finansową ze środków 

poza dofinansowaniem - 

wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje připadající 

na finanční mezeru z 

dotačních zdroju investiční - 

Požadováno/ Wydatki 

kwalifikowalne inwestycyjne 

przypadające na lukę 

finansową ze środków 

dofinansowania - 

wnioskowane 

auto 

Způsobilé výdaje připadající 

na finanční mezeru z 

dotačních zdroju neinvestiční 

– Požadováno / Wydatki 

kwalifikowalne 

nieinwestycyjne przypadające 

na lukę finansową ze środków 

dofinansowania - 

wnioskowane 

auto 

Vlastní podíl příjemce / Udział 

własny beneficjenta 

auto 
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Výdaje na spolufinancování / Wydatki na współfinansowanie 

Příspěvek Unie + národní 

spolufinancování / 

Dofinansowanie z Unii + 

współfinansowanie krajowe 

auto % 

Spolufinancování ze státního 

rozpočtu / Współfinansowanie 

z budżetu państwa 

auto % 

Spolufinancování z rozpočtu 

krajů / vojvodství / 

Współfinansowanie z budżetu 

krajów/województw 

auto % 

Spolufinancování z rozpočtu 

obcí / Współfinansowanie z 

budżetu gmin 

auto % 

Spolufinancování ze státních 

fondů / Współfinansowanie z 

funduszy państwowych 

auto % 

Jiné veřejné výdaje / Inne 

wydatki publiczne 

auto % 

 

Přílohy / Załączniki 

Číslo přílohy / Numer 

załącznika 

Příloha / Załącznik 

1 
Čestné prohlášení k žádosti o platbu / Oświadczenie dotyczące 

wniosku o płatność  

2  
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Jako Hlavní příjemce dotace prohlašuji, že / Jako Główny beneficjent dofinansowania oświadczam, że: 

1. Veškeré výdaje zahrnuté do této žádosti o platbu jsou v souladu s právním aktem o poskytnutí podpory (Rozhodnutím/Smlouvou) a byly 

zkontrolovány příslušnými kontrolními orgány / Wszelkie wydatki ujęte w niniejszym wniosku o płatność są zgodne z aktem prawnym 

dotyczącym udzielenia dofinansowania (Decyzją/Umową) oraz zostały sprawdzone przez właściwe organy kontroli. 

2. Bezprostředně po obdržení dotace z prostředků EFRR bude její příslušná část převedena každému z partnerů projektu podle části „přílohy” 

této žádosti / Bezpośrednio po otrzymaniu dofinansowania ze środków EFRR, ich właściwa część zostanie przekazana każdemu z partnerów 

projektu zgodnie z częścią „Załączniki” niniejszego wniosku. 

 

Datum / Data 

Jméno a příjmení, funkce statutárního zástupce / Imię i 

nazwisko, funkcja osoby upoważnionej do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Partnera Wiodącego 

    

 


