A.

Wniosek o refundację kosztów bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3
nr ................................... z dnia ……..............

w ramach projektu “Mama i Tata w pracy” nr RPKP.08.04.01-04-0001/16 w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku
pracy; Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego; Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób
pełniących funkcje opiekuńcze.
Ja, niżej podpisany/a................................................................................................................................................ ..
zamieszkały/a............................................................................................................................................................
w oparciu o zawartą umowę uczestnictwa w projekcie „Mama i Tata w pracy“ wnoszę o wypłatę transzy
refundacyjnej poniesionych przeze mnie kosztów opieki nad dzieckiem/ dziećmi:
1.

imię i nazwisko dziecka
PESEL
stopień powinowactwa - jeśli dotyczy*
[w przypadku sprawowania opieki prawnej
proszę o wskazanie jej formy

2.

imię i nazwisko dziecka
PESEL
stopień powinowactwa - jeśli dotyczy*
[w przypadku sprawowania opieki prawnej
proszę o wskazanie jej formy

Wnioskuję o refundację za miesiąc………………(miesiąc, rok)
Okres sprawowania opieki w danym miesiącu

Od.…………………..do………………..….(dd.mm.rrrr)

kwota refundacji brutto (koszt pobytu wraz z
wyżywieniem)
wpisowe – jeśli dotyczy
Proszę o dokonanie przelewu na mój rachunek bankowy o numerze:

nazwa banku:...........................................................................................................................................................

..............………………………………………..
Czytelny podpis Uczestnika/czki
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Załączniki:
1.
Potwierdzenie poniesienia kosztu (potwierdzenie przelewu lub płatności w formie gotówkowej)
2.
Kopia rachunku/faktury

Oświadczam, że:
 deklaruję uczestnictwo w projekcie “Mama i Tata w pracy”, zgodnie z zawartą umową.
 zapoznałam/em się i akceptuję postanowienia REGULAMINU - Zasady realizacji wsparcia w Projekcie
“Mama i Tata w pracy”;
 w bieżącym okresie zapewniona została opieka pozostałym dzieciom (jeżeli dotyczy);
 we wskazanym powyżej okresie sprawowałam/em opiekę nad dzieckiem (imię i nazwisko dziecka
zawarte powyżej);
 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji projektu “Mama i
Tata w pracy”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia,
monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno -promocyjnych
w ramach RPO WKP;
 zostałam/-em poinformowana/-y o sytuacjach, w których nastąpi utrata refundacji/przerwanie udziału w
projekcie zgodnie z zapisami w Regulaminie projektu i zawartej umowy przystąpienia do projektu;
 wszystkie dane zawarte w niniejszym wniosku są prawdziwe
·
..............………………………………………..
Czytelny podpis Uczestnika/czki

* Powinowactwo - stosunek prawno- rodzinny łączący jednego małżonka z krewnymi drugiego. Jest wyłącznie
więzią prawną, w odróżnieniu od pokrewieństwa, które jest więzią biologiczno-prawną.

Sprawdzono i zatwierdzono pod względem kompletności i poprawności:

............………………………………………..
podpis Koordynatora

WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU:
Sprawdzono
i
merytorycznym

data

zaakceptowano

pod

względem

Sprawdzono i zaakceptowano pod względem
formalnym i rachunkowym

podpis

data

podpis

Zatwierdzono do wypłaty jako kwotę kwalifikowaną w projekcie

słownie

kwota

data

podpis

podpis
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