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I Program (nazwa)

1 Priorytet      (nazwa)

1.1 Działanie (nazwa)***)

1.2 Działanie (nazwa)***)

2 Priorytet      (nazwa)

2.1 Działanie (nazwa)***)

2.2 Działanie (nazwa)***)

II Program (nazwa)

1 Priorytet      (nazwa)

1.1 Działanie (nazwa)***)

1.2 Działanie (nazwa)***)

*)

**)

***)

……………………………………….……..

Załącznik Nr 12
PROJEKT BUDśETU GMINY GRYFINO NA 2006 r.

PREFINANSOWANIE I WSPÓŁFINANSOWANIE PROGRAMÓW OPERA CYJNYCH I INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH
FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

Lp. Dane programu
Kategoria 

interwencji *)

Oznaczenie 
źródeł 

współfinanso
wania w 

2005 r. **)

Data

Jednostka 
realizująca

Przewidywane wykonanie w 2005 r. 
w złotych

Koszty w latach w 2006-2008 w 

ogółem 2006 r. 2007 r. 2008r.

zgodnie z klasyfikacją dziedzin interwencji Funduszy Strukturalnych, określoną w Rozporządzeniu Komisji nr 438/2001/WE z dnia 2 marca 2001r. W sprawie ustanowienia sposobów zastosowania Rozporządzenia Rady nr 1260/1999/WE w sprawie systemów zarządzania i 
kontroli w zakresie pomocy udzielonej w ramach Funduszy Strukturalnych (pkt 3 załącznika IV). podaje się wszystkie występujące kategorie interwencji

podaje się w szczegółowości dział, rozdział

w przypadku Inicjatywy Wspólnotowej Equal naleŜy wpisać nazwę Tematu

Przyjęto kurs wymiany 1 EUR = …………….. PLN.

Objaśnienia:

1. Wiersze "priorytety" i "działania" naleŜy skopiować tyle razy, ile jest priorytetów i działań w danym programie.

2. W kolumnie "prefinansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków UE w realizacji danego działania, czyli np.. 50%, 60%, 75% całości kosztów realizacji działania.

nr telefonu ……………………………………… adres e-mail ……………………………….

data ………………………………………

3. W kolumnie "współfinansowanie" umieszcza się kwoty w wysokości zakładanego udziału środków pochodzących z wydatków budŜetu państwa.

4. Kolumnę "inne" wypełnia się, jeŜeli występują jeszcze inne źródła finansowania - tak, aby objąć w kolumnie "ogółem" całość kosztów działania (do 100%).
5. Formularz słuŜy nie tylko do zbierania danych o potrzebie prefinansowania, ale takŜe do zbierania danych o współfinansowaniu. JeŜeli nie występuje potrzeba prefinansowania, ale potrzeba współfinansowania, naleŜy wypełnić tylko kolumny "współfinansowanie" i "inne", tak 
aby objąć w kolumnie "ogółem" całość kosztów działania (do 100%).

                      (imię i nazwisko, stanowisko słuŜbowe)


