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Zakres prezentacji 

1. Wnioski o płatność – funkcja informacyjna

2. Umowa o dofinansowanie – funkcja informacyjna 

3. Umowa o dofinansowanie  – Zmiany warunków realizacji projektu 
wymagające zgody Instytucji Wdrażającej.

4. Umowa o dofinansowanie  – Zmiany warunków realizacji projektu 
wymagające zgody Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej.

5. Wnioskowanie o zmiany w projekcie



Wnioski o płatność – funkcja informacyjna

Wniosek o płatność może służyć do:

• Wnioskowania o refundację wydatków poniesionych przez beneficjenta 
z jego środków własnych.

• Wnioskowania o przyznanie zaliczki lub jej transzy.

• Rozliczenie dofinansowania przekazanego beneficjentowi w ramach transz 
zaliczek.

• Przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu.



Wnioski o płatność – funkcja informacyjna.
Przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu.

Tabela: Postęp rzeczowy realizacji projektu

Dla każdego zadania projektu, w kolumnie stan realizacji należy zamieścić krótki opis
prezentujący stan realizacji danego zadania na koniec okresu sprawozdawczego np.
przygotowanie dokumentacji przetargowej, ogłoszenie przetargu, rozpoczęcie/
kontynuacja/ zakończenie robót.

W przypadku działań informacyjno-promocyjnych w ich opisie należy podać
w szczególności liczbę i termin umieszczenia plakatu, tablicy informacyjnej.

W tym miejscu należy również zamieścić informację o ewentualnych
opóźnieniach/przyspieszeniach/rozbieżnościach w stosunku do obowiązującego na
moment złożenia wniosku o płatność harmonogramu realizacji projektu (zał. nr 3 do
Umowy o dofinansowanie). Należy odnieść się do informacji z poprzedniego wniosku
o płatność.



Wnioski o płatność – funkcja informacyjna.
Przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu.

Pole: Problemy napotkane w trakcie realizacji projektu

Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o ewentualnych problemach w trakcie
realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych
do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie wraz z podaniem powodów
odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem
przyczyn, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań.

Należy odnieść się do informacji zawartych w tym punkcie w poprzednim wniosku
o płatność poprzez wskazanie postępu w rozwiązaniu problemu lub działań mających
na celu jego rozwiązanie.



Wnioski o płatność – funkcja informacyjna.
Przekazania informacji o postępie rzeczowym projektu.

Pole: Planowany przebieg realizacji projektu.

W polu tym należy podać informacje dotyczące tylko tych zadań, w których
beneficjent planuje działania w najbliższym okresie sprawozdawczym.



Umowa o dofinansowanie –
funkcja informacyjna. 

Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie
z Umową i jej załącznikami, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa krajowego i unijnego.

Beneficjent jest zobowiązany realizować projekt zgodnie z:

• Wnioskiem o dofinansowanie

• Opisem projektu - załącznik nr 7 do Umowy

• Harmonogramem projektu – załącznik nr 3 do Umowy

• Harmonogramem płatności – załącznik nr 4 do Umowy



Umowa o dofinansowanie –
funkcja informacyjna. 

Paragraf 4 Umowy o dofinansowanie

• Beneficjent informuje Instytucję Wdrażającą, w terminie 14 dni od dnia
zawarcia Umowy o ustanowieniu Pełnomocnika ds. Projektu, który będzie
osobą właściwą do reprezentowania beneficjenta w kontaktach
z Instytucją Wdrażającą.

• Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji
Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej
wezwanie, wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją
Projektu.



Umowa o dofinansowanie –
funkcja informacyjna. 

Paragraf 8 Umowy o dofinansowanie

Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Wdrażającej zmianę Harmonogramu
Projektu w następujących przypadkach:

• po otrzymaniu Decyzji KE lub decyzji IP zmieniającej wartość lub okres
realizacji Projektu,

• po zawarciu z wykonawcą umowy dla zadania objętego Projektem,

• po zmianie umowy z wykonawcą , w zakresie rzeczowym lub
finansowym.



Umowa o dofinansowanie –
funkcja informacyjna. 

Paragraf 16 Umowy o dofinansowanie
Beneficjent do końca okresu trwałości niezwłocznie informuje Instytucję
Wdrażającą o wszelkich okolicznościach mogących skutkować naruszeniem
trwałości Projektu.

Inne wymagania
Beneficjent do piątego dnia każdego miesiąca przekazuje aktualizację
wystąpień o środki, drogą mailową bezpośrednio do koordynatora projektu
(wzór tabeli w materiałach).



Umowa o dofinansowanie  –
Zmiany warunków realizacji projektu wymagająca zgody 

Instytucji Wdrażającej.

Zgodnie z Paragrafem 4 Umowy o dofinansowanie zgody IW wymaga:
• Każda zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby

niezgodność Projektu z wnioskiem o dofinansowanie.

• Zmiana działań informacyjno-promocyjnych, określonych w załączniku nr 7 Opis
projektu.

• Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub
Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowych (jak również innych analogicznych decyzji
administracyjnych) powyżej 3, nie powodująca wydłużenia okresu realizacji
Projektu.



Umowa o dofinansowanie  –
Zmiany warunków realizacji projektu wymagająca zgody 

Instytucji Wdrażającej.

• Zmiany w zakresie wskaźników zawartych w zatwierdzonym                      
wniosku o dofinansowanie. Możliwości wydania zgody na takie zmiany 
oceniane są każdorazowo z uwzględnieniem zasad weryfikacji wykonania 
efektów rzeczowych projektu określonych w § 11. W określonych tam 
przypadkach zgoda skutkować może, zgodnym z zasadą proporcjonalności, 
pomniejszeniem dofinansowania.



Umowa o dofinansowanie  –
Zmiany warunków realizacji projektu wymagająca zgody 

Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej

Zgodnie z Paragrafem 4 Umowy o dofinansowanie 
zgody IW i IP wymaga:

• Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność
z postanowieniami Umowy w zakresie:

− zwiększenia wartości dofinansowania Projektu określonej w Umowie,
− zmiany terminu zakończenia okresu realizacji Projektu,
− zmniejszenia wartości lub zmiany roku osiągnięcia wartości docelowej

wskaźników określonych w załączniku nr 12 do Umowy jako efekt
ekologiczny.

• Zmiana warunków realizacji Projektu, określonych w Decyzji KE



Umowa o dofinansowanie  –
Zmiany warunków realizacji projektu wymagająca zgody 

Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej

• Zmiana powinna być przez Beneficjenta uzasadniona i nie wymaga aneksowania
Umowy. Instytucja Wdrażająca ustosunkowuje się do zmian zaproponowanych
przez Beneficjenta bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko w razie
odmowy ich uwzględnienia.

• Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub
wskaźników, w rezultacie której Projekt przestałby spełniać kryteria wyboru
projektów, według których był oceniany.

• Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub
wskaźników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w
czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów przy
uwzględnieniu stanu Projektu z chwili zakończenia oceny zmienionego zakresu
tego Projektu.



Wnioskowanie o zmiany w projekcie

Zmiany w projekcie nie wymagające Aneksowania Umowy:

• Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu
uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowych (jak również innych analogicznych decyzji administracyjnych) nie
powodująca wydłużenia okresu realizacji Projektu powyżej 3 miesięcy –
aktualizacja załącznika nr 3 do Umowy.

• Zmian terminów wystąpień o środki – aktualizacja załącznika nr 4 do Umowy.

• Zmiana opisu działań dla kategorii roboty budowlane, zakup środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych zainstalowanych na stałe w projekcie,
działania informacyjne i promocyjne – załącznik nr 7 do Umowy.



Wnioskowanie o zmiany w projekcie

Zmiany w projekcie wymagające Aneksowania Umowy:

• Zwiększenia wartości dofinansowania Projektu określonej w Umowie.

• Zmiany terminu zakończenia okresu realizacji Projektu.

• Zmniejszenia wartości lub zmiany roku osiągnięcia wartości docelowej 
wskaźników określonych w załączniku nr 12 do Umowy jako efekt  
ekologiczny.

• Zmian zakresu realizacji umowy np. w celu wykorzystania oszczędności.



Wnioskowanie o zmiany w projekcie

• Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub 
Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę lub decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych (jak również innych 
analogicznych decyzji administracyjnych) , która powodowałaby 
wydłużenie okresu realizacji Projektu.

• Zmiana terminów wynikających z Harmonogramu Projektu lub 
Harmonogramu uzyskiwania pozwoleń na budowę.

• Zmiana warunków realizacji Projektu, określonych w Decyzji KE.



Wnioskowanie o zmiany w projekcie

Wniosek o zmiany w projekcie:

• Wszystkie zmiany w projekcie beneficjent przedstawia w formie Wniosku
o zmiany (formularz wniosku załączony w materiałach).

• Wniosek składa się z 7 części:

− Podstawowe informacje

− Szczegółowa informacja na temat wnioskowanych zmian w Projekcie –
informacja nt. wnioskowanych zmian

− Szczegółowa informacja na temat wnioskowanych zmian w Projekcie –
zmiany w umowie o dofinansowanie



Wnioskowanie o zmiany w projekcie

− Szczegółowa informacja na temat wnioskowanych zmian w Projekcie – zmiany
w załączniku nr 3 Harmonogram Realizacji Projektu

− Szczegółowa informacja na temat wnioskowanych zmian w Projekcie – zmiany
w załączniku nr 4 Harmonogram Płatności.

− Szczegółowa informacja na temat wnioskowanych zmian w Projekcie – zmiany
w załączniku nr 7 Opis Projektu.

− Szczegółowa informacja na temat wnioskowanych zmian w Projekcie – zmiany
w załączniku nr 12 Zestawienie wskaźników do monitorowania postępu
rzeczowego Projektu



Dziękuję za uwagę

Beata Kijewska-Pudełko
Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Odpadami

Departament Ochrony Ziemi

beata.kijewska@nfosigw.gov.pl


