
Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok. 22 

Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie

Zestawienie rzeczowo - finansowe (ZRF)

Numer wniosku o dofinansowanie nr C1xxxxx Data złożenia 18.10.2018

Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji xxxx/2019/CD/OA Data podpisania xx.xx.xxxx

Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki xxxx/2019/CP/OA Data podpisania xx.xx.xxxx

Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia: 01.05.2019 Dotacja do kwoty 41 220,00

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 01.08.2019 Pożyczka do kwoty nie dotyczy

kwalifikowany całkowity

[zł] [zł] [miesiąc,rok]

1 2 3 4 5 6 7

1 2.1

Dokumentacja projektowa 

modernizacji instalacji 

wewnętrznych oraz wymiany źródła 

ciepła

1 szt.                                            1 000,00 zł                         1 500,00 zł 01.05.2019

2 2.2.1

Demontaż starego kotła węglowego, 

zakup i montaż nowego kotła 

gazowego 

1 zestaw                                          15 000,00 zł                       17 000,00 zł 01.06.2019

3 2.2.2 Budowa przyłącza gazowego 1 zestaw                                            5 000,00 zł                         6 000,00 zł 10.06.2019

4 2.2.5
Ocieplenie ścian zewnętrznych 

powyżej terenu
120 m2                                          16 800,00 zł                       16 800,00 zł 01.07.2019

5 2.2.7 Zakup i montaż drzwi zewnętrznych 4 m2                                            8 000,00 zł                         8 000,00 zł 01.08.2019
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45 800,00                                         49 300,00                      

….................................. ………………………………………

Data sporządzenia                               Czytelny podpis Dotowanego/Pożyczkobiorcy

Zakończenie realizacji 

zdania z  zakresu 

rzeczowego 

przedsięwzięcia
Nr Nazwa

RAZEM 

Lp.

Wyszczególnienie zadania z  zakresu rzeczowego przedsięwzięcia z 

wniosku
Liczba zestaw/m2/szt.

Koszt zadań z Wniosku

Wpisujemy nr wniosku o 
dofinansowanie podawany w 
korespondencji z Wnioskodawcą. Wypełnia WFOŚiGW w 

Lublinie.

Wypełnia WFOŚiGW w 
Lublinie.Wpisujemy 

faktyczną/planowaną 
datę rozpoczęcia 
realizacji 
przedsięwzięcia.  Data 
nie musi być zgodna z 
datą wpisaną do 
wniosku o 
dofinansowanie.

Wpisujemy 
faktyczną/planowaną datę 
zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia. Data nie 
musi być zgodna z datą 
wpisaną do wniosku o 
dofinansowanie.

Wpisujemy kwotę z pola 
nr 220 wniosku o 
dofinansowanie (tylko 
w przypadku pożyczki)

Wpisujemy kwotę z pola 
nr 219 wniosku o 
dofinansowanie.

Wypełnia WFOŚiGW w 
Lublinie.

Wypełnia WFOŚiGW w 
Lublinie.

Należy wpisać datę złożenia 
pierwszej wersji wniosku o 
dofinansowanie do 
WFOŚiGW w Lublinie.

Wpisujemy konkretny nr 
zadania zgodnie z nr 
przedsięwzięcia wskazanym 
we wniosku o 
dofinansowanie.

Wpisujemy dane zgodnie z 
wnioskiem o 
dofinansowanie.

Wpisujemy koszt 
kwalifikowany zadania 
zgodnie z kwotą wpisaną we 
wniosku o dofinansowanie.

Wpisujemy koszt całkowity zadania 
zgodnie z kwotą wpisaną we 
wniosku o dofinansowanie. Wpisujemy datę zakończenia 

zadania zgodnie z datą 
podpisania protokołu odbioru 
robót wykonawcy..

Data sporządzenia 
niniejszego zestawienia.

Podpis Wnioskodawcy.

Suma kosztów kwalifikowanych 
zgodna z polem nr 213 wniosku o 
dofinansowanie..

Suma kosztów całkowitych 
zgodna z polem nr 212 wniosku o 
dofinansowanie.
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