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Wydatki dofinansowanie Wydatki wkład własny
Wydatki kwalifikowalne 
(kol. 5 = kol. 3 + kol. 4) 

Wydatki bie żące 
Beneficjenta 

Wydatki 
majatkowe 
Beneficjent 

Wydatki 
bieżące 
Partner/ 

Partnerzy

Wydatki 
majatkowe 
Partner / 
Partnerzy

od 01.07.2016 do 
31.07.2016 lis-16 0,00 0 0,00 286136,16 0 0 0

od 1.08.2016 do 
31.10.2016 r. lis-16 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0

od 1.11.2016 r. do 
31.01.2017 r. lut-17 0,00 0 0,00 0 0 0 0

od 01.02.2017 r. do 
30.04.2017 r. maj-17 0,00 0 0,00 0 0 0 0

od 01.05.2017 r. do 
31.07.2017 r. sie-17 0,00 0 0,00 0 0 0 0

01.08.2017 r. do 
31.08.2017 r. wrz-17 286136,16 50494,62 336630,78 0 0 0 0

286136,16 50494,62 336630,78 286136,16 0,00 0,00 0,00

Zał. 4a Szczegółowy harmonogram płatno ści (dotyczy jednostek sektora finansów publicznych)

Szczegółowy harmonogram płatności aktualizowany jest każdorazowo przy aktualizacji harmonogramu płatności. Aktualizacja szczegółowego harmonogramu płatności nie wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy.

Wniosek o płatno ść za 
okres od…..do….. 1

Miesiąc, w którym beneficjent 
złoży wniosek o płatno ść

2

Kwota planowanych wydatków do rozliczenia Planowana kwota wnioskowana, w tym

Razem:

1. Beneficjent składa pierwszy wniosek o płatność, będący podstawą wypłaty pierwszej transzy dofinansowania, zgodnie z Umową, niezwłocznie po jej podpisaniu. Beneficjent składa drugi i kolejne wnioski o 
płatność za okresy rozliczeniowe nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. 

2.  Beneficjent składa wniosek o płatność w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego (np. gdy okres rozliczeniowy kończy się 15.11.2015 roku, termin złożenia wniosku upłynie 
27.11.2015 roku), a końcowy wniosek o płatność w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji Projektu. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co 
najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, 
nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków (włącznie z tym dniem) do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy zapis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie 
z harmonogramem płatności miały być złożone w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność. 


