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UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU  
 
• zastosowanie harmonogramu, 
• podział harmonogramu na okresy rozliczeniowe, 
• zmiana/aktualizacja harmonogramu, 
• sposób składania harmonogramu, 
• terminy składania harmonogramu, 
• zasada 70% w harmonogramie, 
• odsetki.  

 

INFORMACJE O HARMONOGRAMIE 
 
 



 

SKŁADANIE HARMONOGRAMU 
 
 

 
Obecnie harmonogram tworzony jest poza systemem LSI, w pliku 
Excel. Trwają prace nad uruchomieniem odpowiedniej funkcjonalności 
w systemie LSI. 
 
Stworzony harmonogram płatności przekazywany jest w formie 
elektronicznej za pośrednictwem ePUAP/SEKAP.  



 

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU 
 
 

 
Harmonogram powinien byd aktualizowany w przypadku:  
 

 wnioskowania o kwotę wyższą niż wynika z zatwierdzonego 
harmonogramu płatności, 
 zaistnienia okoliczności uniemożliwiających rozliczenie 
wydatków w projekcie w terminie lub na określone kwoty. 
 

Harmonogram może byd aktualizowany tylko przed upływem okresu 
rozliczeniowego, którego aktualizacja ma dotyczyd. 
 
Zmiana harmonogramu wymaga akceptacji IZ w terminie do 10 dni 
roboczych. W przypadku jednoczesnych zmian w projekcie obowiązuje 
termin 15 dni roboczych. 
 



 

HARMONOGRAM - NAGŁÓWEK 
 
 



 

HARMONOGRAM – TABELA FINANSOWA 
 
 



 

HARMONOGRAM – TABELA OSZCZĘDNOŚCI I 

NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
 
 



 

HARMONOGRAM - BŁĘDY 
 
 



 

HARMONOGRAM – REKOMENDACJE 
 
 

• maksymalna długośd okresu rozliczeniowego z wydatkami – 3 
miesiące (z uwagi na art. 190 UFP), 
 
• łączenie okresów bezwydatkowych, 
 
• połączenie okresu rozliczeniowego, w którym nie występuje 
rozliczenie wydatków z okresem rozliczeniowym w którym zostaną 
poniesione wydatki,  
 
• skracanie okresów dla rozliczanych wydatków powyżej 350 000 PLN, 
 
• unikanie tworzenia okresów rozliczeniowych w pełnych kwartałach. 
 
Propozycja aktualizacji harmonogramu przed złożeniem do IZ powinna 
byd poprzedzona konsultacją z osobą zajmującą się obsługą projektu. 



 

ODSETKI NA PODSTAWIE ART. 189 UST. 3 UFP 
 
 

W przypadku: 
 
• niezłożenia wniosku o płatnośd na kwotę stanowiącą co najmniej 70% 
łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub 
 
• niezłożenia wniosku o płatnośd 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 do dnia złożenia wniosku o płatnośd, 
zgodnie art. 189 ust. 3 UFP. 
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