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Załącznik nr 4 do Umowy:
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Zakres rzeczowy
Zadanie

Nazwa zadania

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań/podmiot działania

Data
Data
rozpoczęcia zakończenia
zadania
zadania

Zadanie 1
Zadanie 2
(…)

Zakres finansowy
Wydatki rzeczywiście ponoszone
Kategoria kosztów

Zadanie 1 (nazwa zadania)

Suma

Nazwa kosztu

Wydatki
ogółem

Wydatki
W tym VAT
kwalifikowalne

Dofinansowanie %
dofinansowania

2

Zadanie 2 (nazwa zadania)

Suma
Zadanie (…) (nazwa zadania)

Suma
Zadanie (…) (nazwa zadania)
Suma
Ogółem wydatki rzeczywiście ponoszone

Wydatki rozliczane ryczałtowo
Rodzaj ryczałtu

Nazwa ryczałtu

Kategoria kosztów

Informacje dotyczące
ryczałtu

Wydatki
ogółem

Wydatki
Dofinansowanie
kwalifikowalne

%
dofinansowania

Zadanie 1 (nazwa
zadania)
Suma
Zadanie 2 (nazwa
zadania)

0,00

0,00

0,00

0,00%

3

Suma

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

Zadanie (…) (nazwa
zadania)
Suma
Koszty pośrednie:
stawka ryczałtowa

Koszty pośrednie –
stawką ryczałtową w
wysokości do 15 %
bezpośrednich
kwalifikowalnych
kosztów związanych z
zaangażowaniem
personelu projektu

Koszty pośrednie

Stawka ryczałtowa:
15,00

Suma
Ogółem wydatki rozliczane ryczałtowo
Ogółem w projekcie
w tym koszty pośrednie
w tym koszty bezpośrednie

Plan finansowy
Rok

Kwartał

Kwota

Kwota wydatków

Kwota

Kwota środków

Sposób zapewnienia przez Wnioskodawcę środków własnych

4
wydatków
ogółem

kwalifikowalnych

dofinansowania

własnych

RAZEM

Wydatki w ramach kategorii kosztów
Kategoria kosztów

Środki trwałe inne niż nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Informacja i promocja
Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych
Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych
Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu
(koszty bezpośrednie)
Zakup surowców lub materiałów
Koszty pośrednie

Wydatki ogółem

Wydatki
kwalifikowalne

W tym VAT

Dofinansowanie

Udział %
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Uzasadnienie konieczności poniesienia planowanych kosztów w ramach projektu
Uzasadnienie
Pomoc publiczna
Środki trwałe inne niż nieruchomości
Pomoc publiczna
Wartości niematerialne i prawne
Pomoc publiczna
Informacja i promocja
Pomoc publiczna
Udział w targach, wystawach i misjach
gospodarczych
Pomoc publiczna
Usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług
szkoleniowych
Pomoc publiczna
Wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi
kosztami pracy personelu zaangażowanego w
rzeczową realizację projektu (koszty
bezpośrednie)
Pomoc publiczna
Zakup surowców lub materiałów
Pomoc publiczna
Koszty pośrednie

