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INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA DOKUMENTU 
„SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH” 

 
UWAGI OGÓLNE: 

1. Dokument „Szczegółowe zestawienie wydatków inwestycyjnych” (zwany dalej „Zestawieniem”) 
składa się z dwóch plików: .doc i .xls (MS Word i MS Excel), które łącznie stanowią integralną 
całość. Plik .doc stanowi pierwszą i dwie ostatnie strony dokumentu, natomiast plik .xls jest jego 
częścią wewnętrzną. Po wypełnieniu i wydrukowaniu obydwu plików należy złożyć wszystkie 
strony w jedną całość i ponumerować je ręcznie w prawym dolnym rogu dokumentu. 

2. Wersję papierową Zestawienia należy złożyć w jednym egzemplarzu wraz z wszystkimi 
wymaganymi załącznikami w terminie do dwóch miesięcy od dnia otrzymania 80% wsparcia 
finansowego. Wersję elektroniczną Zestawienia (dwa pliki: .doc i .xls) można dostarczyć 
osobiście na dowolnym nośniku lub przesłać na adres dotacje@lsr.pl. 

3. Wszystkie pola Zestawienia z wyjątkiem pól oznaczonych kolorem szarym powinny zostać 
wypełnione komputerowo. 

 
INSTRUKCJA DO PLIKU .DOC: 

(1) - (5) – pola wypełnione. 

(6) Nazwa Uczestnika projektu: 

 należy podać pełną nazwę firmy zgodnie z wpisem do CEIDG (łącznie z imieniem i nazwiskiem 
Uczestnika projektu).  

(7) Adres Uczestnika projektu: 

 należy wpisać dokładny adres działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika projektu. 

(8) Umowa nr … z dnia …: 

 należy podać numer umowy o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej (oraz numer aneksu 
jeżeli nastąpiły zmiany w umowie) oraz datę podpisania umowy/aneksu. 

na kwotę dofinansowania … PLN, słownie …: 

 należy podać kwotę przyznanego wsparcia z umowy o udzielenie jednorazowej dotacji 
inwestycyjnej (lub z aneksu do umowy, jeżeli nastąpiła zmiana kwoty dofinansowania) 
z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, oraz dodatkowo wpisać tą kwotę słownie. 

 (9) Okres realizacji inwestycji od... do...: 

 należy podać okres realizacji inwestycji określony w aktualnej wersji harmonogramu rzeczowo-
finansowym w formacie DD.MM.RRRR. 

(10) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem:  

 powinna być tożsama z  kwotą w pliku .xls w polu „razem koszty inwestycji” w kolumnie nr 12.  

(11) Kwota otrzymanych zaliczek 

 należy wpisać kwotę otrzymanej zaliczki (80% otrzymanej dotacji). Dane te powinny być tożsame 
z informacjami zawartymi w umowie o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

(12) Wnioskowana kwota / kwota do zwrotu:  

 należy wpisać różnicę, która powstała po odjęciu kwoty otrzymanej zaliczki od sumy kosztów 
inwestycji sfinansowanych z dotacji. 

(13) Rachunek bankowy, na który należy dokonać płatności  

 należy podać nazwę/imię i nazwisko posiadacza konta, nazwę banku oraz numer 
przedmiotowego rachunku bankowego. Dane te powinny być tożsame z informacjami zawartymi 
w umowie o udzielenie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 
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UWAGI DO PLIKU .XLS: 

1. W Zestawieniu należy wykazać wszystkie zapłacone wydatki kwalifikowane, które zostały 
poniesione w związku z realizacją projektu wyłącznie w okresie wskazanym w harmonogramie 
rzeczowo-finansowym. 

2. Wszelkie kwoty i dane finansowe podawane w zestawieniu należy wyrażać w PLN z dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Uczestnik projektu wypełnia komputerowo wyłącznie białe pola. 

4. Nie wolno edytować szarych pól, gdyż w niektórych z nich umieszczone są formuły 
automatycznie przeliczające wprowadzane dane. 

5. Niepotrzebne wiersze w obydwu arkuszach należy usunąć. 

 

INSTRUKCJA DO PLIKU .XLS: 

I. Arkusz „nazwy działań”: 

1. W polu „Umowa nr” należy wpisać wyłącznie pierwsze 2 cyfry umowy, oraz datę jej zawarcia 
w formacie DD.MM.RRRR. 

2. W kolumnie „Nazwa działania” przepisujemy nazwy wszystkich działań zgodnie z kolejnością 
i nazewnictwem występującym w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

3. W kolumnie „Wartość działania” przepisujemy kwoty brutto stanowiące wartości 
poszczególnych działań zgodnie z informacjami przedstawionymi w harmonogramie rzeczowo-
finansowym. 

II. Arkusz „informacja finansowa”: 

 wiersze w arkuszu zostały podzielone na działania w kolejności i nazewnictwie zgodnym 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym (w zależności od potrzeb można dowolnie zmniejszać 
lub zwiększać liczbę wierszy w poszczególnych działaniach oraz liczbę samych działań), 

 przy każdym zadaniu należy wpisać dozwolone kwoty przesunięć (do 10%) zarówno „z” jak 
i „do” działania (komórki zaznaczone na żółto); 

 aby arkusz działał poprawnie, konieczne jest uprzednie uzupełnienie arkusza „nazwy działań”, 

 kolumny w tabeli (14) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesienie wydatków: 

Kolumna 1 

 liczba porządkowa dokumentu księgowego. Jeżeli dokument obejmuje wydatki z kilku działań, 
należy go pokazać we wszystkich działaniach, których dotyczy. 

Kolumna 2 

 należy wpisać rodzaj dokumentu księgowego (faktura, rachunek, umowa kupna-sprzedaży) oraz 
jego numer, lub nazwę i numer dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. 

Kolumna 3 

 należy podać numer księgowy albo numer ewidencyjny dokumentu, pod jakim został 
zarejestrowany w ewidencji księgowej albo księgach rachunkowych (sugeruje się, aby numer 
ten umieszczany był w prawym górnym rogu dokumentu). 

Kolumna 4 

 należy podać datę wystawienia faktury/dokumentu księgowego wpisanego do kolumny nr 2. 
W zestawieniu mogą zostać ujęte wyłącznie w całości zapłacone dokumenty. Jeżeli np. faktura 
była płacona ratami, należy wskazać wszystkie daty płatności za daną fakturę. Dokument, który 
nie został w całości zapłacony nie może być umieszczany we wniosku o płatność. 

Kolumna 5 

 należy wskazać kwotę netto dokumentu wpisanego do kolumny nr 2. 
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Kolumna 6 

 należy wpisać kwotę podatku VAT dokumentu wpisanego do kolumny nr 2. Zgodnie z zasadami 
finansowania, Uczestnicy projektu rozliczają wydatki w kwotach brutto. 

Kolumna 7 

 należy wpisać kwotę brutto dokumentu wpisanego do kolumny nr 2 (uwagi: pole wypełniane 
automatycznie – należy zweryfikować poprawność obliczeń z kwotą na dokumencie; kwota 
dokumentu brutto może być wyższa niż łączna kwota wydatków kwalifikowanych brutto 
wykazywana w kolumnie 7). 

Kolumna 8 

 należy określić faktyczny sposób zapłaty dokumentu, wpisując P (w przypadku dokonania 
płatności przelewem bankowym) lub K (w przypadku dokonania płatności kartą płatniczą). Jeżeli 
płatności były dokonywane za pomocą obydwu form, należy wskazać wszystkie. 

Kolumna 9 

 należy wpisać datę dokonania płatności dokumentu wpisanego do kolumny nr 2. W zestawieniu 
mogą zostać ujęte wyłącznie w całości zapłacone dokumenty. Jeżeli np. faktura była płacona 
ratami, należy wskazać wszystkie daty płatności za daną fakturę. Dokument, który nie został 
w całości zapłacony nie może być umieszczany we wniosku o płatność. 

Kolumna 10 

 należy podać numer (numery) wydatków z dokumentu wpisanego do kolumny nr 2, które są 
finansowane z danego działania. W przypadku dokumentu, który w całości dotyczy danego 
działania, można wpisać „C” (od: „całość”). 

Kolumna 11 

 należy podać nazwę przedmiotu finansowanego z danego zadania oraz wyszczególnić jego 
parametry techniczne i/lub jakościowe. 

Kolumna 12 

 należy podać łączną kwotę wydatków brutto z dokumentu wpisanego do kolumny nr 2, która 
kwalifikowana jest do rozliczenia, tj. wartość dokumentu po odliczeniu kosztów 
niekwalifikowanych. 

Kolumna 13 

 należy podać łączną kwotę wydatków brutto z dokumentu wpisanego do kolumny nr 2, która 
finansowana jest z dotacji inwestycyjnej, tj. wartość dokumentu po odliczeniu kosztów 
niekwalifikowanych oraz wkładu własnego). 

Kolumna 14 

 należy podać łączną kwotę wydatków brutto z dokumentu wpisanego do kolumny nr 2, która 
finansowana jest z wkładu własnego, tj. wartość dokumentu po odliczeniu kosztów 
niekwalifikowanych oraz wkładu własnego (uwaga: pole wypełniane automatycznie – należy 
zweryfikować poprawność obliczeń). 

 
 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ROZLICZANIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ: 

W sytuacji, kiedy Uczestnik projektu otrzymał fakturę korygującą, należy wykazać ją w dodatkowym 
wierszu przyporządkowanym do danego zadania w tabeli (14) „ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 
potwierdzających poniesienie wydatków”. Uzupełniane są wtedy wszystkie kolumny tabeli identycznie 
jak w przypadku „standardowego dokumentu”, z tym że w kolumnach 12, 13 i 14 wpisujemy tylko 
różnicę wynikającą z dokonania korekty, tj.: 

 jeżeli faktura korygująca pomniejsza początkową wartość dokumentu, należy wpisać kwotę 
różnicy ze znakiem minus, ”-"; 

 jeżeli faktura korygująca powiększa początkową wartość dokumentu, należy wpisać kwotę 
różnicy wynikającą z tego zwiększenia. 
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