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KOŃCOWY RAPORT FINANSOWY PROJEKTU 
I BENEFICJENTA

WAŻNE !!!
Przed przystąpieniem 

do wypełnienia części B 
formularza raportowego, 
zalecane jest wypełnienie 

arkusza List of 
expenditure, 

otrzymanego od WST 
w formie osobnego pliku 

excel.



SCHEMAT FINANSOWEGO RAPORTU KOŃCOWEGO 
BENEFICJENTA (PART B. LEAD BENEFICIARY / BENEFICIARY 
FINAL FINANCIAL REPORT)

✓Dane beneficjenta wiodącego / beneficjenta; określenie okresu 

raportowego; wskazanie numeru raportu; 

✓B.1 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – summary (wydatki 

beneficjenta wiodącego / beneficjenta – podsumowanie);

✓B.2 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per 

budget line (wydatki beneficjenta wiodącego / beneficjenta – wykaz 

szczegółowy w podziale na linie budżetowe); 



SCHEMAT FINANSOWEGO RAPORTU KOŃCOWEGO 
BENEFICJENTA (PART B. LEAD BENEFICIARY / BENEFICIARY 
FINAL FINANCIAL REPORT)

✓B.3 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per 

activity (wydatki beneficjenta wiodącego / beneficjenta – wykaz 

szczegółowy w podziale na działania); 

✓B.4 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure per activity / per area

(wydatki beneficjenta wiodącego / beneficjenta – wykaz szczegółowy 

w podziale na działania i obszar;

✓Podpisy osób upoważnionych w imieniu beneficjenta oraz audytora.



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (1/10)
DANE BENEFICJENTA WIODĄCEGO / BENEFICJENTA; OKREŚLENIE 
OKRESU RAPORTOWEGO, WSKAZANIE NUMERU RAPORTU



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (2/10)
B.2 LEAD BENEFICIARY / BENEFICIARY EXPENDITURE –
BREAKDOWN PER BUDGET LINE

Zalecane jest 
wypełnienie 
tabeli B.2 w 
pierwszej 
kolejności, a 
następnie 
tabeli B.1

No. Budget line LB/B TOTAL 

ELIGIBLE 

BUDGET

Approved so far Current report Total reported so far Remaining budget

1.
Staff costs (applicable for REAL 

COSTS option)

kwota zatwierdzonych 

wydatków z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota poniesionych 

wydatków zgodnie z 

arkuszem List of expenditure

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz Current 

report

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Total reported so far

1.
Staff costs (applicable for LUMP 

SUM option)

kwota zatwierdzonych 

wydatków z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Approved so far

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz Current 

report

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Total reported so far

2. Travel and subsistence costs

kwota zatwierdzonych 

wydatków z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota poniesionych 

wydatków zgodnie z 

arkuszem List of expenditure

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz Current 

report

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Total reported so far

3. Equipment and supplies

kwota zatwierdzonych 

wydatków z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota poniesionych 

wydatków zgodnie z 

arkuszem List of expenditure

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz Current 

report

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Total reported so far

4. Services

kwota zatwierdzonych 

wydatków z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota poniesionych 

wydatków zgodnie z 

arkuszem List of expenditure

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz Current 

report

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Total reported so far

5.
Subtotal direct costs without 

infrastructure component

suma kwot z kategorii 

budżetowych 1 - 4

suma kwot z kategorii 

budżetowych 1 - 4

suma kwot z kategorii 

budżetowych 1 - 4

suma kwot z kategorii 

budżetowych 1 - 4

B.2 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per budget line

 - we właściwych 

wierszach 

beneficjent 

wpisuje 

planowane kwoty 

własnych 

wydatków  zgodnie 

z aktualnym 

budżetem projektu 

(uwzględniając 

zatwierdzone 

zmiany)

 - w liniach 

należących do 

innych 

beneficjentów 

należy wpisać 0,00



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (3/10)
B.2 LEAD BENEFICIARY / BENEFICIARY EXPENDITURE –
BREAKDOWN PER BUDGET LINE

No. Budget line LB/B TOTAL 

ELIGIBLE 

BUDGET

Approved so far Current report Total reported so far Remaining budget

6. Infrastructure component 
kwota planowanych 

wydatków beneficjenta

kwota zatwierdzonych 

wydatków z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota poniesionych 

wydatków zgodnie z 

arkuszem List of expenditure

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz Current 

report

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Total reported so far

7.
Total direct eligible costs of the 

Project (5+6)

suma kwot z kategorii 

budżetowych nr 5 i 6

suma kwot z kategorii 

budżetowych nr 5 i 6

suma kwot z kategorii 

budżetowych nr 5 i 6

suma kwot z kategorii 

budżetowych nr 5 i 6

suma kwot z kategorii 

budżetowych nr 5 i 6

8. Administrative costs

należy wskazać 

planowaną kwotę 

kosztów 

administracyjnych 

beneficjenta zgodnie z 

metodologią 

dołączoną do budżetu 

projektu

kwota zatwierdzonych 

wydatków z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

należy obliczyć mnożąc 

kwotę z kategorii budżetowej 

nr 5 tej kolumny przez 

indywidualny wskaźnik % 

danego beneficjenta 

zgodnie z metodologią 

dołączoną do budżetu 

projektu

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz Current 

report

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Total reported so far

9. Total eligible costs  (7+8)

suma wszystkich 

planowanych kosztów 

beneficjenta w 

budżecie projektu

kwota zatwierdzonych 

wydatków z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

suma wszystkich wydatków 

beneficjenta w okresie 

raportowym, w tym kosztów 

rzeczywistych, ryczałtów i 

kosztów pośrednich

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz Current 

report

różnica kwot z kolumn LB/B 

TOTAL ELIGIBLE BUDGET 

oraz Total reported so far

B.2 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per budget line



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (4/10)
METODOLOGIA OBLICZANIA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH 
(KOSZTÓW POŚREDNICH)

Całkowita kwota kosztów administracyjnych 
beneficjenta.

Stawkę (wyrażoną w %) kosztów administracyjnych 
danego beneficjenta oblicza się jako: 

total indirect costs

total direct costs
𝑥100% (𝑑𝑜 2 𝑚𝑖𝑒𝑗𝑠𝑐 𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑐𝑖𝑛𝑘𝑢)

𝟏 𝟐𝟎𝟎

𝟓𝟐 𝟖𝟐𝟏
𝒙𝟏𝟎𝟎% = 2,27%

Metodologia obliczania kosztów administracyjnych 
– część budżetu projektu indywidualna dla każdego 
beneficjenta.  



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (5/10)
B.1 LEAD BENEFICIARY / BENEFICIARY EXPENDITURE –
SUMMARY

WAŻNE !!!
Kwotę 

dofinansowania 
od ryczałtów i 

kosztów pośrednich 
oblicza się mnożąc 

wartość tych 
kosztów wykazaną 
w części B.2 przez 

stawkę 
dofinansowania (%) 

właściwą dla 
każdego 

beneficjenta z 
osobna.

B.1 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – summary

LB/B TOTAL 

ELIGIBLE BUDGET

Approved so far Current report Total reported so far Remaining budget

dofinansowanie 

beneficjenta - zgodnie z pkt 

7.4 zatwierdzonego 

Wniosku o dofinansowanie

kwota zatwierdzonego 

dofinansowania z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota wnioskowanego 

dofinansowania beneficjenta w 

okresie raportowym

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz 

Current report

różnica kwot z kolumn 

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET oraz Total 

reported so far

wkład własny beneficjenta - 

zgodnie z pkt 7.4 

zatwierdzonego Wniosku o 

dofinansowanie

kwota zatwierdzonego 

wkładu własnego z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota wnioskowanego wkładu 

własnego beneficjenta w okresie 

raportowym

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz 

Current report

różnica kwot z kolumn 

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET oraz Total 

reported so far

suma wszystkich 

planowanych kosztów 

beneficjenta w budżecie 

projektu

łączna kwota 

zatwierdzonych wydatków z 

raportu okresowego i 

dodatkowego raportu 

okresowego (jeśli dotyczy)

suma wszystkich wydatków 

beneficjenta w okresie raportowym, 

w tym kosztów rzeczywistych, 

ryczałtów i kosztów pośrednich

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz 

Current report

różnica kwot z kolumn 

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET oraz Total 

reported so far

Programme co-financing

LB/B contribution

LB/B TOTAL ELIGIBLE EXPENDITURE



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (6/10)
B.1 LEAD BENEFICIARY / BENEFICIARY EXPENDITURE –
SUMMARY

wpływy pieniężne 
bezpośrednio płacone przez 

użytkowników za towary 
lub usługi świadczone 

w ramach projektu

opłaty bezpośrednio ponoszone przez 
użytkowników za korzystanie 

z infrastruktury albo produktów lub 
usług podczas targów, wystaw, itp.

płatności za usługi (np. udział 
w szkoleniach)

B.1 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – summary

LB/B TOTAL 

ELIGIBLE BUDGET

Approved so far Current report Total reported so far Remaining budget

kwota zatwierdzonych 

odsetek bankowych od 

zaliczek z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota odsetek bankowych od 

zaliczek uzyskana w okresie 

raportowym

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz 

Current report

kwota zatwierdzonego 

przychodu (bez odsetek) z 

raportu okresowego i 

dodatkowego raportu 

okresowego (jeśli dotyczy)

kwota przychodu (bez odsetek) 

uzyskana w okresie raportowym

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz 

Current report

Interest from prefinancing

Net revenue



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (7/10)
STAWKA DOFINANSOWANIA DLA BENEFICJENTA

Stawkę dofinansowania na poziomie każdego 
beneficjenta projektu przedstawia Załącznik nr 1 

do Umowy Partnerskiej.



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (8/10)
B.3 LEAD BENEFICIARY / BENEFICIARY EXPENDITURE –
BREAKDOWN PER ACTIVITY

B.3 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure – breakdown per activity

LB/B TOTAL 

ELIGIBLE BUDGET

Approved so far Current report Total reported so far Remaining budget

kwota planowanych 

wydatków beneficjenta w 

ramach działania

kwota zatwierdzonych 

wydatków w ramach 

działania z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

kwota poniesionych wydatków 

w ramach działania w okresie 

raportowym

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz 

Current report

różnica kwot z kolumn 

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET oraz Total 

reported so far

jw. jw. jw. jw. jw.

jw. jw. jw. jw. jw.

jw. jw. jw. jw. jw.

kwota wszystkich 

planowanych wydatków 

beneficjenta w projekcie

kwota zatwierdzonych 

wydatków beneficjenta z 

raportu okresowego i 

dodatkowego raportu 

okresowego (jeśli dotyczy)

łączna kwota poniesionych 

wydatków w okresie raportowym

suma kwot z kolumn 

Approved so far oraz 

Current report

różnica kwot z kolumn 

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET oraz Total 

reported so far

Activity number

Activity 2

Activity 3

Activity x

TOTAL EXPENDITURE

Activity 1 - numer i nazwa działania zgodnie 

z zatwierdzonym Wnioskiem o 

dofinansowanie



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (9/10)
B.4 LEAD BENEFICIARY / BENEFICIARY EXPENDITURE PER 
ACTIVITY / PER AREA

Należy wskazać 
odpowiedź na pytanie, 
czy poniesiono wydatki 

poza obszarem 
Programu (TAK lub NIE). 

Tabelę należy 
wypełnić tylko 

wówczas, gdy zostały 
poniesione wydatki 

poza obszarem 
Programu.

W przeciwnym 
wypadku tabelę 

należy pozostawić 
pustą.

B.4 Lead Beneficiary / Beneficiary expenditure per activity / per area

YES / NO  

If YES, please fill in the table below. If NO, please leave the table below blank. 

Expenditure incurred in the 

Programme area 

Expenditure incurred outside 

the Programme area

LB/B TOTAL ELIGIBLE 

EXPENDITURE

wydatki poniesione w ramach 

działania w obszarze Programu

wydatki poniesione w ramch działania 

poza obszarem Programu

suma wydatków z dwóch poprzednich 

kolumn

jw. jw. jw.

jw. jw. jw.

jw. jw. jw.

suma wydatków beneficjenta w 

okresie raportowym poniesionych 

w obszarze  Programu

suma wydatków beneficjenta w 

okresie raportowym poniesionych 

poza obszarem  Programu

suma wszystkich  wydatków 

beneficjenta w okresie 

raportowym

Activity 3

Activity x

Total

Lead Beneficiary / Beneficiary 

Nazwa działania zgodnie z zatwierdzonych Wnioskiem o 

dofinansowanie z uwzględnieniem zatwierdzonych zmian

Activity 2

There were expenditures incurred outside the Programme area



CZĘŚĆ B. RAPORT KOŃCOWY BENEFICJENTA (10/10)
PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH W IMIENIU BENEFICJENTA 
ORAZ AUDYTORA

Place and date: _________________________________________

Name of signing person: __________________________________

Position of signing person: ________________________________

Signature: _____________________________________________

Official stamp: _________________________________________

Place and date: _________________________________________

Name of auditor: __________________________________

Signature: _____________________________________________

Official stamp: _________________________________________

Wypełnia i podpisuje osoba 
upoważniona w instytucji 

beneficjenta przygotowującego 
raport.

Wypełnia i podpisuje audytor 
beneficjenta.



SCHEMAT FINANSOWEGO RAPORTU KOŃCOWEGO 
PROJEKTU (PART B. PROJECT FINAL FINANCIAL REPORT)

✓ Dane beneficjenta wiodącego; wskazanie numeru raportu; określenie okresu raportowego;

✓ B.1 Project expenditure – summary (wydatki w projekcie – podsumowanie);

✓ B.2 Project expenditure – breakdown per beneficiary (wydatki w projekcie – wykaz szczegółowy

w podziale na beneficjentów) – nowy element w stosunku do raportu beneficjenta;

✓ B.3 Project expenditure – breakdown per budget line (wydatki w projekcie – wykaz szczegółowy

w podziale na linie budżetowe);

✓ B.4 Project expenditure – breakdown per Activity (wydatki w projekcie – wykaz szczegółowy w podziale na

działania);

✓ B.5 Project expenditure – overview per benficiary / per area (wydatki w projekcie – wykaz szczegółowy

w podziale na beneficjentów i obszar);

✓ Podpis osoby upoważnionej w imieniu beneficjenta wiodącego.



RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU (1/4)
(PART B. PROJECT FINAL FINANCIAL REPORT)

➢ wypełniany wyłącznie przez Beneficjenta Wiodącego na podstawie raportów beneficjentów zatwierdzonych przez

właściwych audytorów;

➢ obejmuje wydatki na poziomie całego projektu, tj. wszystkich beneficjentów;

➢ większość części składowych raportu końcowego projektu wypełnia się analogicznie do raportu końcowego

beneficjenta, z wyjątkiem;

❑ B.2 Project expenditure – breakdown per beneficiary (wydatki w projekcie – wykaz szczegółowy

w podziale na beneficjentów) – nowy element w stosunku do raportu beneficjenta;

❑ B.5 Project expenditure – overview per beneficiary / per area (wydatki w projekcie – wykaz szczegółowy

w podziale na beneficjentów i obszar) – w raporcie beneficjenta jest podział na działania i obszar;

❑ Podpis – raport końcowy projektu podpisuje wyłącznie osoba upoważniona w imieniu beneficjenta

wiodącego; nie ma podpisu audytora.



RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU (2/4)
(B.2 PROJECT EXPENDITURE – BREAKDOWN PER BENEFICIARY)

TOTAL ELIGIBLE 

BUDGET

TOTAL  

PROGRAMME                  

CO-FINANCING

Programme co-

financing approved 

so far

Total eligible 

expenditure in 

current report

Programme co-

financing in current 

report

Total Programme   co-

financing reported so 

far

Remaining 

Programme co-

financing 

suma wszystkich 

planowanych kosztów 

Beneficjenta Wiodącego w 

budżecie projektu

kwota dofinansowania 

Beneficjenta Wiodącego - 

zgodnie z pkt 7.4 

zatwierdzonego Wniosku o 

dofinansowanie

kwota zatwierdzonego 

dofinansowania 

Beneficjenta Wiodącego z 

raportu okresowego i 

dodatkowego raportu 

okresowego (jeśli dotyczy)

suma wszystkich wydatków 

Beneficjenta Wiodącego w 

okresie raportowym

kwota wnioskowanego 

dofinansowania 

Beneficjenta Wiodącego w 

okresie raportowym

suma kwot z kolumn 

Programme co-financing 

approved so far oraz 

Programme co-financing in 

current report

różnica kwot z kolumn 

TOTAL PROGRAMME CO-

FINANCING oraz Total 

Programme co-financing 

reported so far

suma wszystkich 

planowanych kosztów 

Beneficjenta 1 w budżecie 

projektu

kwota dofinansowania 

Beneficjenta 1 - zgodnie z 

pkt 7.4 zatwierdzonego 

Wniosku o dofinansowanie

kwota zatwierdzonego 

dofinansowania 

Beneficjenta 1 z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

suma wszystkich wydatków 

Beneficjenta 1 w okresie 

raportowym

kwota wnioskowanego 

dofinansowania 

Beneficjenta 1 w okresie 

raportowym

suma kwot z kolumn 

Programme co-financing 

approved so far oraz 

Programme co-financing in 

current report

różnica kwot z kolumn 

TOTAL PROGRAMME CO-

FINANCING oraz Total 

Programme co-financing 

reported so far

suma wszystkich 

planowanych kosztów 

Beneficjenta "n" w budżecie 

projektu

kwota dofinansowania 

Beneficjenta "n" - zgodnie z 

pkt 7.4 zatwierdzonego 

Wniosku o dofinansowanie

kwota zatwierdzonego 

dofinansowania 

Beneficjenta "n" z raportu 

okresowego i dodatkowego 

raportu okresowego (jeśli 

dotyczy)

suma wszystkich wydatków 

Beneficjenta "n" w okresie 

raportowym

kwota wnioskowanego 

dofinansowania 

Beneficjenta "n" w okresie 

raportowym

suma kwot z kolumn 

Programme co-financing 

approved so far oraz 

Programme co-financing in 

current report

różnica kwot z kolumn 

TOTAL PROGRAMME CO-

FINANCING oraz Total 

Programme co-financing 

reported so far

suma wszystkich 

planowanych kosztów w 

budżecie projektu

kwota dofinansowania 

projektu - zgodnie z pkt 7.4 

zatwierdzonego Wniosku o 

dofinansowanie

kwota zatwierdzonego 

dofinansowania projektu z 

raportu okresowego i 

dodatkowego raportu 

okresowego (jeśli dotyczy)

suma wszystkich wydatków 

projektu w okresie 

raportowym

kwota wnioskowanego 

dofinansowania projektu w 

okresie raportowym

suma kwot z kolumn 

Programme co-financing 

approved so far oraz 

Programme co-financing in 

current report

różnica kwot z kolumn 

TOTAL PROGRAMME CO-

FINANCING oraz Total 

Programme co-financing 

reported so far

Lead Beneficiary/Beneficiary

LB

Nazwa Beneficjenta Wiodącego w języku 

angielskim zgodnie z zatwierdzonym 

Wnioskiem o dofinansowanie

B1

Nazwa Beneficjenta 1 w języku angielskim 

zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o 

dofinansowanie

Bn

Nazwa Beneficjenta "n" w języku angielskim 

zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o 

dofinansowanie

B.2 Project expenditure – breakdown per beneficiary

Total



B.5 Project expenditure – overview per LB/B / per area

YES / NO  

If YES, please fill in the table below. If NO, please leave the table below blank. 

Expenditure 

incurred in the 

Programme area 

Expenditure 

incurred outside 

the Programme 

area

TOTAL ELIGIBLE 

EXPENDITURE

wydatki poniesione 

przez BW w obszarze 

Programu

wydatki poniesione 

przez BW poza 

obszarem Programu

suma wydatków z dwóch 

poprzednich kolumn

wydatki poniesione 

przez B1 w obszarze 

Programu

wydatki poniesione 

przez B1 poza 

obszarem Programu

suma wydatków z dwóch 

poprzednich kolumn

wydatki poniesione 

przez Bn w obszarze 

Programu

wydatki poniesione 

przez Bn poza 

obszarem Programu

suma wydatków z dwóch 

poprzednich kolumn

suma wydatków w 

projekcie w okresie 

raportowym 

poniesionych w 

obszarze  Programu

suma wydatków w 

projekcie w okresie 

raportowym 

poniesionych poza 

obszarem  Programu

suma wszystkich 

wydatków w 

projeckie w okresie 

raportowym

Total

Lead Beneficiary/Beneficiary

LB

B1

Bn

There were expenditures incurred outside the Programme area

RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU (3/4)
(B.5 PROJECT EXPENDITURE – OVERVIEW PER BENEFICIARY
/ PER AREA)

Należy wskazać 
odpowiedź na pytanie, 
czy poniesiono wydatki 

poza obszarem 
Programu (TAK lub NIE). 

Tabelę należy wypełnić 
tylko wówczas, gdy 
zostały poniesione 

wydatki poza obszarem 
Programu.

W przeciwnym wypadku 
tabelę należy pozostawić 

pustą. 

B.5 Project expenditure – overview per beneficiary / per area



RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU (4/4)
(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ W IMIENIU BENEFICJENTA 
WIODĄCEGO)

Place and date: _________________________________________

Name of signing person: __________________________________

Position of signing person: ________________________________

Signature: _____________________________________________

Official stamp: _________________________________________

Wypełnia i podpisuje osoba 
upoważniona w instytucji 
beneficjenta wiodącego 

projektu.



RAPORT FINANSOWY – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY

✓ Błędne wartości planowanych wydatków w liniach budżetowych (np. brak aktualizacji budżetu po zatwierdzonej

zmianie w projekcie).

✓ Nieprawidłowa kwota wydatków w ramach danego działania w sekcji „breakdown per Activity”.

✓ Błędna wartość kosztów pośrednich (administracyjnych) z uwagi na nieprawidłowo obliczoną stawkę (%) tych

kosztów dla danego beneficjenta.

✓ Dofinansowanie ze środków Programu obliczone bezpośrednio od kwoty wydatków kwalifikowalnych beneficjenta,

a nie jako suma dofinansowań od wydatków rzeczywistych, ryczałtów i kosztów pośrednich tego beneficjenta.

✓ Błędne wartości w wierszach podsumowujących linie budżetowe lub całe kategorie wydatków, spowodowane

„ręcznym” wpisywaniem kwot, bez użycia formuł arkusza kalkulacyjnego.

✓ Niezgodność kwoty zaraportowanej w danej linii budżetowej w sekcji „breakdown per budget line” z kwotą w tej

samej linii budżetowej ujętą w liście wydatków beneficjenta.



JOINT TECHNICAL SECRETARIAT POLAND-RUSSIA CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME 2014-2020

CENTER OF EUROPEAN PROJECTS     |    39A DOMANIEWSKA STREET     |     02-672 WARSAW, POLAND

PHONE: +48 22 378 31 00     |    FAX:   +48 22 201 97 24

Dziękuję za uwagę.


