SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU nr________ W KONKURSIE POTRAFISZ POLSKO!
I.

INFORMACJA O PROJEKCIE

1.

Tytuł projektu: ……………………………………………………………………………………………......

2.

Czas trwania projektu: od (dd-mm-2017) do (dd-mm-2017)

3.

Pełna nazwa Wnioskodawcy: …………………………………………………………………………

II.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Opis przeprowadzonych działań.
Prosimy o opisanie zrealizowanego przedsięwzięcia, uwzględniając: cel projektu, przeprowadzone działania,
osiągnięte efekty i korzyści dla społeczności. Prosimy tak przygotować opis, aby pokazał pełen kontekst i zakres
przeprowadzonych działań, w odniesieniu do tego co zostało założone we wniosku o dofinansowanie.
Opis ten powinien mieć formę podsumowania całego projektu, który można upublicznić.
(Pole tekstowe, limit znaków 3000)
2. Czy w ramach projektu zrealizowano jakieś działania na rzecz solidarności międzypokoleniowej?
TAK. Jakie? (pole tekstowe)
NIE
3. Zasięg oddziaływania i uczestnicy projektu.
a) Ile osób było zaangażowanych w realizację projektu od strony organizacyjnej (tzn. pomagały w pracy,
uczestniczyły w spotkaniach zespołu realizującego projekt, załatwiały sprawy, w tym wolontariusze)?
……….. osób, w tym … wolontariuszy.
b) Ile osób wzięło udział w działaniach realizowanych w ramach projektu jako odbiorcy (np. uczestniczyło w
warsztatach, pokazie filmowym, wycieczce)? Prosimy podać orientacyjną liczbę.
………. osób
c) Czy osiągnięto zasięg oddziaływania zakładany we wniosku?
TAK
NIE - dlaczego? (pole tekstowe)
d) Czy osiągnięto zakładany we wniosku poziom zaangażowania lokalnej społeczności?
TAK
NIE - dlaczego? (pole tekstowe)
4. Czy zrealizowano wszystkie działania przewidziane we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu?
TAK

NIE Co sprawiło, że nie wszystkie działania zostały zrealizowane? W jaki sposób działania zostały
zmodyfikowane, aby w jak największym stopniu osiągnąć planowany cel? (pole tekstowe)
5. Liczbowe określenie rezultatów projektu. Co powstało w wyniku realizacji projektu? (np. publikacja,
książka, gazeta lokalna, film, strona www, miejsce spotkań, materiały multimedialne, festyn, impreza
plenerowa itp.)
L.p
.

Nazwa rezultatu/produktu

Liczba

6. Czy w ramach projektu zorganizowano zbiórkę publiczną?
TAK Proszę podać orientacyjną liczbę osób, która wzięła w niej udział: …. osób
NIE
7. Promocja i upowszechnianie informacji o projekcie. Jak promowany i nagłaśniany był projekt? Jakie
media zaangażowały się w jego promocję?
Proszę podać konkretne tytuły gazet, nazwy stacji TV i radiowych oraz adresy stron internetowych, w/na których
pojawiły się informacje dotyczące projektu.
(pole tekstowe)
8. Czy w trakcie realizacji projektu napotkali Państwo na jakieś problemy?
NIE
TAK Jakie to były trudności? (pole tekstowe)
9. Dodatkowe uwagi, opinie i komentarze dla Operatora.
(pole tekstowe)
III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE:
1. Zestawienie dokumentów księgowych.
Proszę wpisać także dokumenty potwierdzające wkład własny, np. umowa o wolontariacie.
L.p
.

1
2
3
4
5
….

Numer
dokument
u
księgowe
go

Numer
pozycji
kosztory
su

Nazwa
wydatk
u

Data
wystawien
ia
dokument
u

Data
zapłat
y

Kwota (zł)
(dotacja+wkł
ad własny)

W tym ze
środków
pochodzący
ch z dotacji

W tym ze
środków
pochodzący
ch z wkładu
własnego
(zł)

OGÓŁEM:
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie prawidłowości wykonania wydatków (w tym informacja o
odsetkach bankowych od środków z dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym):
(Pole tekstowe)
Całość zadania zgodnie z umową
zł
%
Kwota dofinansowania
Wkład własny (min 5% dotacji),
w tym:
Niefinansowy (usługowy,
osobowy)
Finansowy
Ogółem

Za okres realizacji zadania
zł
%

Oświadczam(-y), że:
1. Od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Zleceniobiorcy(-ów);
2. Wnioskodawca nie zalega z należnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS (nie dotyczy grup
nieformalnych)* .
3. Żaden z członków organu zarządzającego Wnioskodawcy oraz żadna z osób tworzących grupę
nieformalną/samopomocową, nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwa popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwa przekupstwa, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, lub inne
przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa skarbowe.
4. Projekt, którego dotyczy wniosek o dofinansowanie nie generował zysku w trakcie jego realizacji.
5. Wnioskodawca/organizacja prowadząca obsługę administracyjną projektu prowadził(a) księgowość zgodnie z
przepisami polskiego prawa*.
6. Wszystkie podane w niniejszym sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i
faktycznym;
7. Wszystkie kwoty wymienione w zestawieniu faktur (rachunków) zostały faktycznie poniesione;
8. W zakresie związanym z realizacją projektu, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem
danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą,
złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

(pieczęć(-cie) Zleceniobiorcy/(-ów)
......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu
Zleceniobiorcy(-ów)

* niepotrzebne skreślić
WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1) Minimum 3 zdjęcia dokumentujące przebieg realizacji projektu.
2) Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej (jeśli
dotyczy).

