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Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu oraz Planu wystąpień 

ośrodki dotacji EFRR (Załącznik I do wniosku o dofinansowanie Część C.1 i C.2)  

dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu 

Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – Priorytet IV 
 

I. W zależności od stopnia przygotowania inwestycji do realizacji, harmonogram 

realizacji projektu powinien być opracowany na podstawie: 

- projektu budowlanego i zbiorczego zestawienia kosztów, kosztorysu inwestorskiego, 

- Studium Wykonalności Przedsięwzięcia, zatwierdzonego przez inwestora, 

- umowy o wykonawstwo i harmonogramu realizacji przedsięwzięcia stanowiącego jej 

załącznik. 

II. Zasady ogólne 

Ze względu na zasady rozliczania projektów w ramach IV Priorytetu, zalecane jest,  

by punktem wyjściowym dla budowy niniejszego harmonogramu było ustalenie 

i wyodrębnienie w ramach całego przedsięwzięcia poszczególnych zadań – 

obiektów/elementów możliwych do odrębnego odbioru.  

Ogólną zasadą dla rozliczania projektów w ramach IV Priorytetu jest refundacja wydatków 

po wykonaniu kompletnego obiektu i jego odbiorze, a więc po uzyskaniu gotowości 

obiektu do eksploatacji.  

Jeśli to możliwe (zgodnie ze specyfiką projektu), zadania wskazane w harmonogramie 

należy rozpisać w formie chronologicznych zadań, składających się na całe przedsięwzięcie, 

i stanowiących tzw. "kroki milowe" projektu, jasno precyzujące czego dotyczy poszczególne 

zadanie np.: Sporządzenie projektu ..., Wykonanie budynku..., Zakup i montaż .... 

Opis wyodrębnionego zadania (umieszczony w kolumnie 3), powinien być sporządzony 

z uwzględnieniem podziału na jego składowe kwalifikowane oraz niekwalifikowane 

(pozycje z kolumny 2). 

Przypisanie określonego wydatku w ramach zadania do pozycji kwalifikowanej powinno 

być zgodne z właściwymi przepisami pomocy publicznej oraz Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ. 

 

Płatność (refundacja): 

−−−− pośrednia dokonywana jest po zakończeniu pojedynczego etapu realizacji 

projektu, wyodrębnionego w harmonogramie realizacji projektu jako 

Zadanie, (tj. po odbiorze kompletnego obiektu wyszczególnionego  

w kolumnie 3).  

Wystąpienia o refundację, co do zasady, mogą być składane do NFOŚiGW  

co najmniej raz na kwartał, przy czym w każdym przypadku w terminach 

zgodnych z obowiązującym planem wystąpień o dotację. Niezależnie  

od terminów określonych w planie wystąpień, sam dokument pełniący rolę 
wniosku o płatność oraz sprawozdania (pn. Wniosek Beneficjenta o płatność) 

składany jest do NFOŚiGW co najmniej raz na 3 miesiące.  

Łączna wysokość płatności pośrednich nie może przekroczyć 95 % 

maksymalnej kwoty dofinansowania.  
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−−−− końcowa następuje po zakończeniu realizacji projektu. Płatność końcowa 

może obejmować całość należnego i udokumentowanego dofinansowania, 

lub w przypadku przedsięwzięć podzielonych na zadania może dotyczyć 
ostatniego etapu realizacji projektu i powinna być zgodna z harmonogramem 

realizacji projektu (zakres rzeczowy, poniesione koszty, terminy realizacji). 

Płatność końcowa dokonywana jest po zakończeniu realizacji całości 

inwestycji.  

Beneficjent jest zobowiązany zakończyć realizację zakresu rzeczowego  

wynikającego z harmonogramu w okresie kwalifikowania wydatków oraz 

złożyć wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni po upływie okresu 

kwalifikowania wydatków. Termin kwalifikowania wydatków określony 

jest w umowie o dofinansowanie projektu w par. 7 ust. 2. 

Potwierdzenie i udokumentowanie wykonania rzeczowego projektu, rozumianego jako 

realizacja harmonogramu obejmuje przedstawienie faktur, dowodów zapłaty oraz protokołów 

odbioru wykonanych robót, zgodnie z obowiązującymi regułami i wytycznymi w tym 

zakresie (m.in. Wytyczne w zakresie sprawozdawczości POIiŚ oraz instrukcja do wniosku 

beneficjenta o płatność). 

W przypadku, gdy przedsięwzięcie inwestycyjne lub jego część, jest planowane do realizacji 

siłami własnymi Beneficjenta, Harmonogram Realizacji Projektu, lub jego odpowiednia 

część, powinna być opracowana na podstawie wstępnego kosztorysu inwestorskiego 

sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 

(Dz.U.04.130.1389 z późn. zm.), w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno – użytkowym. 

Wyceny elementów robót budowlano – montażowych przy opracowaniu kosztorysu 

inwestorskiego należy dokonać przy zastosowaniu katalogów norm rzeczowych i cen 

(średnich dla danego regionu), publikowanych przez SEKOCENBUD z narzutem kosztów 

pośrednich, nie wyższych niż według tego wydawnictwa, ale bez zysku i podatków. 

Kosztorys powinien być podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został 

ustanowiony przez inwestora) lub projektanta i zatwierdzony przez Beneficjenta zgodnie 

z reprezentacją. Niezbędnym warunkiem do uznania ww. kosztów jako kwalifikowane jest 

akceptacja wniosku o dofinansowanie, w którym Beneficjent zawarł informację o zamiarze 

realizacji przedsięwzięcia (lub jego odpowiednich części) siłami własnymi, oraz uzasadnił 

ten zamiar. 

III. Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu. 

1. W kolumnie 1 należy podać kolejny numer Zadania wyodrębnionego w ramach 

realizowanego projektu.  

2. Kolumna 2 określa rodzaj pozycji: k - kwalifikowana/nk - niekwalifikowana. 

W przypadku, gdy pewne składowe wyodrębnionego zadania nie będą ujęte 

w wydatkach kwalifikowanych (w konsekwencji nie będą również podlegały 

refundacji) - należy w ramach tego pojedynczego zadania wydzielić dwie pozycje: 

kwalifikowaną (k) i niekwalifikowaną (nk). Konsekwencją tego wydzielenia będzie 

odpowiednie wyszczególnienie zadania i jego elementów w kolumnie 3. 

3. W kolumnie 3 – należy podać ogólny tytuł odnoszący się do nazwy zadania, oraz 

wyszczególnić kompletne obiekty (elementy możliwe do odrębnego odbioru): 

budynki, obiekty inżynierskie, sieci, zakup i montaż urządzeń z podaniem ich 

charakterystycznych parametrów technicznych (np. kubaturę, długość dla obiektów 
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liniowych, powierzchnię - dla dróg i placów) oraz określić ich charakter  

(np. zakup/budowa, modernizacja lub rozbudowa). W sytuacji, gdy przedsięwzięcie 

inwestycyjne obejmuje realizację jednego dużego obiektu, należy wyszczególnić 
również roboty budowlano-konstrukcyjne, instalacyjne oraz podać czynności 

związane z przygotowaniem przedsięwzięcia do realizacji (np.: dokumentacja).  

Dla przedsięwzięć/obiektów, dla których wymagane są próby ruchowe, należy 

wyszczególnić prace rozruchowe, eksploatacji wstępnej, itp. W przypadku obiektów 

sieciowych (liniowych) należy określić ich lokalizację, w przypadku innych 

elementów należy określić ich parametry techniczne i/lub technologiczne  

np.: przepustowość, moc – dla kotłów c.o., stacji transformatorowych. 

W przypadku bardziej złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych, realizowanych  

np. przez elektrownie, opis zadań w harmonogramie przewidzianych 

do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

powinien dotyczyć podstawowych elementów technologicznych, decydujących 

o efekcie ekologicznym. 

W przypadku, gdy całe pojedyncze zadanie stanowi wydatek kwalifikowany 

(zgodnie z właściwymi wytycznymi jak również przepisami pomocy publicznej) – 

należy w ramach jednego zadania całą pozycję określić jako kwalifikowaną (k). 

Jeśli pewne składowe zadania nie stanowią wydatków kwalifikowanych, należy  

to wyszczególnić i wskazać tzn. w ramach jednego zadania wydzielić dwie pozycje: 

kwalifikowaną i niekwalifikowaną. Elementy danego zadania niepodlegające 

kwalifikowaniu będą ujęte w pozycji: „nk” - niekwalifikowana. Poniżej przykład 

obrazujący wydzielenie pozycji kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kolumna 4 – odnosi się do wartości całkowitej, podanej w złotych i groszach  

(jeśli występują), w podziale na wydatki kwalifikowane (wiersz k) i na wydatki 

niekwalifikowane (wiersz nk).  

Ostatni wiersz tej kolumny zawiera podsumowanie wydatków – w analogicznym jak 

wyżej podziale na k – kwalifikowane i nk – niekwalifikowane. Suma wydatków 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych w tym wierszu powinna być zgodna  

z wartością całkowitą projektu określoną w umowie o dofinansowanie. 
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Wyszczególnienie 

(kontrakt/obiekt/element odrębnego 

odbioru/element rozliczenia) oraz jego nazwa 

….. 

k
 

Prace przedrealizacyjne, w tym 

projektowe 

- raport oddziaływania na środowisko 

- dokumentacja techniczna 

-  projekt techniczny 

 1. 

n
k

 

- wypełnienie formularza wniosku o 

dofinansowanie 
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5. Kolumna 5 i 6 – Beneficjent podaje datę (dzień, miesiąc, rok) rozpoczęcia 

i zakończenia realizacji danego zadania. 

6. Kolumna 7 – należy wpisać liczbę miesięcy odpowiadającą zakresowi czasowemu 

z kolumn 5-6. W przypadku, gdy czas trwania zadania dotyczy niepełnych miesięcy 

(np.: 2 miesiące i 15 dni), należy podać czas obejmujący proporcjonalnie część 
ułamkową danego miesiąca np.: 2,5. 

7. Kolumny: od 8 do ostatniej – należy zaprezentować w kolejnych kolumnach 

zaawansowanie rzeczowe wyrażone procentowo - narastająco, odpowiadające danemu 

zadaniu z harmonogramu (kontrakt/obiekt/element odrębnego odbioru) i w ramach 

przewidzianego zakresu czasowego. W przypadku, gdy zadanie nie kończy się wraz 

z końcem kwartału, ale na przykład w środku kwartału, zaznaczenie zaawansowania 

obejmuje każdy rozpoczęty kwartał. Dokładny zakres czasowy będzie podany 

w kolumnach poprzednich: 5-6, przy czym odpowiednie dane powinny być 
kompatybilne (spójne).  

W przypadku, gdy zadanie trwa dłużej niż 3 kwartały wymaganym jest wskazanie 

zaawansowania rzeczowego w co najmniej czterech kolumnach, co jest równoznaczne 

ze wskazaniem czterech poziomów zawansowania danego zadania, np.: 25 %, 50 %, 

75%, 100%. Zaawansowanie rzeczowe może odnosić się do zaawansowania 

finansowego (na podstawie zapłaconych faktur) lub zaawansowania faktycznie 

zrealizowanego. W przypadku, gdy postęp rzeczowy zadania nie jest równy postępowi 

finansowemu, postęp rzeczowy można przyjąć np.: na podstawie nakładów 

finansowych, jakie zostały przewidziane do poniesienia na zadania, zgodnie z umową 
z wykonawcą lub planem finansowym.  

W każdym przypadku należy wpisać oddzielnie kwotę wydatków kwalifikowanych 

i niekwalifikowanych dla danego zadania w kolumnie, w której wpisano 100 % 

zaawansowania rzeczowego, tzn. w kolumnie odnoszącej się do kwartału, w którym 

zostanie zakończone zadanie i zostanie złożony wniosek o płatność (warunek łączny: 

zadanie zakończone i złożony wniosek o płatność). Jeśli zadanie zostanie zakończone 

w danym kwartale w 100 %, zaś wystąpienie o refundację planowane jest w innym 

kwartale, wówczas zapis „100%” umieszczamy w kolumnie odnoszącej się  
do kwartału, w którym zadanie zostanie zakończone, oraz powtarzamy  

go w kolumnie, odnoszącej się do kwartału, w którym zostanie złożony wniosek  

o refundację płatności. Dodatkowo, w kolumnie odnoszącej się do kwartału, w którym 

zostanie złożony wniosek o płatność należy podać wysokość poniesionych wydatków 

kwalifikowanych i niekwalifikowanych. 

Należy pamiętać, że kwota ta powinna korespondować z kwotą w podsumowaniu tzn. 

odpowiadać lub być składnikiem kwoty wydatków odpowiednio: kwalifikowanych 

i/lub niekwalifikowanych. 

Jeśli koszt całego zadania stanowi w całości wydatek niekwalifikowany, wówczas  

w wierszu przewidzianym dla wydatków kwalifikowanych wpisujemy wartość „0”, 

zaś całą wartość zadania podajemy w wierszu przewidzianym dla wydatków 

niekwalifikowanych. 
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Poniżej przykłady: 

R E A L I Z A C J A 

2009 2010 

        Początek 
zadania 

Koniec 
zadania 

Czas 
realizacji 

zadania            

(w m-
cach) 

I 

kwartał 

II 

kwartał 

III  

kwartał 

IV 

kwartał 

I  

kwartał 

II 

kwartał 

III 

kwartał 

IV kwartał 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  
100% 
100.000,00 

     

01.03.2009 30.09.2009 7 

  0      

 0%  25%  75%  
100% 

200.000,00 
01.04.2009 30.11.2010 20 

       10.000,00 

       
100% 
0 

01.08.2010 31.12.2010 5 

       100.000,00 

8. Dolna część harmonogramu stanowi podsumowanie: wydatków kwalifikowanych 

i wydatków niekwalifikowanych. 

Podsumowanie kolumny 4 – zgodnie z opisem w pkt. III.4 niniejszej instrukcji. 

Podsumowanie kolumny od 8 do ostatniej powinno nastąpić w tych kolumnach, 

w których przewidziano 100 % zaawansowania rzeczowego, niezależnie od proporcji 

kwalifikacji wydatków, jednak z zachowaniem podziału sumy wydatków  

na kwalifikowane i niekwalifikowane. 

IV. Harmonogram powinien być parafowany i podpisany przez osoby upoważnione  

do reprezentowania Beneficjenta, łącznie z inspektorem nadzoru (jeżeli jest 

wymagany). 

V. Instrukcja sporządzania Planu wystąpień o środki płatności EFRR (Część C.2.) 

 
1. W kolumnie 3 należy podać całkowitą kwotę płatności z EFRR. 

2. W kolumnach 4 do 23 powinny znaleźć odzwierciedlenie wystąpienia z wnioskiem  

o refundacje poniesionych wydatków kwalifikowanych. W kolumnach tych należy 

podać kwoty (w zł) płatności z EFRR, o jakie wnioskodawca będzie się ubiegał. 

Kwoty te należy wykazać w miesiącach (za rok bieżący) kwartałach (za rok następny) 

i rocznie za kolejne lata realizacji projektu, w których planowane jest ostateczne 

zakończenie i odbiór kompletnych obiektów oraz pełne udokumentowanie wydatków 

poniesionych na ich zrealizowanie. 

Pełne udokumentowanie obejmuje przedstawienie faktur, dowodów zapłaty oraz 

protokołów odbioru wykonanych robót, a w przypadku zakupu urządzeń, które nie 

zostały zamontowane – protokół odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów  

na magazyn, z podaniem miejsca ich składowania. 

3. Plan wystąpień o środki płatności z EFRR powinny podpisać osoby upoważnione 

do reprezentowania Wnioskodawcy/Beneficjenta. 

  


