Załacznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie wymagany na etapie oceny formalnej i merytorycznej I
Harmonogram projektu

Nazwa zadania

Zakładana wartość
ogółem [PLN]

I. Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej
1.
2.

Zakładana wartość wydatków
kwalifikowalnych [PLN]
kwota
kwalifikowalna**

w tym VAT

Data
rozpoczęcia

Data
ukończenia

(A)[1]

(B)[2]

x
x

x
x

Rodzaj kosztów

Uzasadnienie konieczności
realizacji zadania

Szczegółowa kalkulacja kosztów z uwzględnieniem kosztów
jednostkowych [PLN]

x
x

x
x

x
x

II. Realizacja przedsięwzięcia:
1. Działania przyrodnicze specyficzne dla projektu*
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2. Nabycie gruntów
2.1
2.2
3. Zakup sprzętu i wyposażenia
3.1
3.2
3.3
4. Roboty budowlane
4.1 Nadzór budowlany
4.2
4.3
III. Komunikacja i rozpowszechnianie informacji nt. efektów projektu oraz
monitorowanie/ewaluacja efektów projektu
1.
2.
IV. Zarządzanie projektem
1.
2.
Nieprzewidziane wydatki
Dostosowanie cen
SUMA
* zadania nie mieszczące się w pozostałych kategoriach w części II, w szczególności działania związane z ochroną przyrody i celem projektu
** w zależności od tego, czy VAT jest kosztem kwalifikowalnym, należy podać kwotę netto lub brutto

[1] Jeżeli już zakończone – należy podać dokładną datę, jeżeli planowany – należy podać ostatni miesiąc i rok.
[2] Jeżeli już zakończone – należy podać dokładną datę, jeżeli planowany – należy podać ostatni miesiąc i rok.
Instrukcja:
Nazwa działania - powinna być krótka i w możliwie precyzyjny sposób definiować zakres prac.
Rodzaj kosztów - należy wymienić informacje na temat zakresu prac oraz wskazać zadania
komplementarne do działań prowadzonych wcześniej, zgodnie z informacjami w PRP (jeśli
dotyczy)

Uzasadnienie realizacji działania – należy podać powody, dla których niezbędna jest realizacja danego działania –
informacja powinna odnosić się do zdiagnozowanych potrzeb/ wymogów z punktu widzenia ochrony przyrody i być spójna
z PRP
Szczegółowa kalkulacja kosztów danego działania, z podaniem kosztów jednostkowych i wyszczególnieniem kwoty netto
zadania, oraz podatku VAT. Pole jest polem opisowym. Szczegółowa kalkulacja powinna wskazywać podstawę szacowania
kosztów, pokazywać w jaki sposób oszacowano koszty i z czego wynika kwota kosztów ogółem i kwalifikowalnych w
ramach danego zadania.

