„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Załącznik nr 2 do: Wniosku o rozliczenie Grantu
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020
w ramach projektu grantowego

Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ekonomika – Nauka – Tradycja „PROWENT” Lokalna Grupa Działania

Nazwa LGD:
Nazwa Grantobiorcy:
Numer wniosku:
Tytuł zadania:
Numer i data zawarcia umowy:
Okres realizacji zadania
(dzień - miesiąc - rok):

od

do

1. OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA
(Proszę o przedstawienie opisu zrealizowanego zadania, uwzględniającego: osiągnięte cele zadania,
przeprowadzone działania, osiągnięte efekty/korzyści).

2. INFORMACJA CZY ZAKŁADANE CELE REALIZACJI ZADANIA ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE
W WYMIARZE OKREŚLONYM WE WNIOSKU. Jeśli nie, wskazać, dlaczego.

3. OPIS, W JAKI SPOSÓB REALIZACJA ZADANIA WPŁYNĘŁA NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW LSR

4. WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI
ZADANIA
Wskaźniki obowiązkowe
Zakres zadania1

11.1
11.1
11.1
11.2

1

Wskaźnik

Liczba szkoleń
Liczba osób przeszkolonych (P)
w tym liczba osób z grup
defaworyzowanych (D)
Liczba osób oceniających
szkolenia, jako adekwatne do
oczekiwań zawodowych
Liczba zabytków poddanych
pracom konserwatorskim lub
restauratorskim

Wartość wskaźnika
wg umowy

Wartość wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji zadania

Jednostka miary
wskaźnika

szt.

P
D

osoby

P
D

osoby

szt.

Zgodnie ze wskaźnikami zawartymi w umowie o powierzenie grantu
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11.2
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3
11.3

5.

Liczba wspartych podmiotów
działających w sferze kultury
Liczba nowych obiektów
infrastruktury turystycznej
Liczba zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
turystycznej
Liczba nowych obiektów
infrastruktury rekreacyjnej
Liczba zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
rekreacyjnej
Liczba nowych miejsc
noclegowych

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

Wskaźniki produktu w odniesieniu do LSR

Nazwa przedsięwzięcia

Nazwa wskaźnika

Jedn.
miary

I.1.2 Organizacja wydarzeń o charakterze
edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym,
kulturowym, rekreacyjnym w celu zwiększenia
integracji społeczności lokalnej w tym grup
defaworyzowanych

liczba inicjatyw edukacyjnoszkoleniowych

szt.

I.3.1. Kultywowanie lokalnych tradycji w oparciu o
produkty lokalne poprzez organizację lub
uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach

I.3.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez:
wydawanie publikacji, (w tym w formie
elektronicznej - digitalizacja), zagospodarowanie
infrastruktury stanowiącej dziedzictwo lokalne,
wyposażenie/doposażenie lokalnych podmiotów w
przedmioty i urządzenia umożliwiające
kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów
zwyczajów
II. 3.1 Organizacja konkursów, warsztatów, wystaw,
wyjazdów studyjnych związanych z ekologią, OZE

liczba wydarzeń promocyjnych,
historycznych, kulturalnych,
rekreacyjnych
liczba zorganizowanych inicjatyw/
imprez kultywujących lokalne
dziedzictwo w oparciu o produkty
lokalne
liczba publikacji materiałów
zachowujących dziedzictwo lokalne,
związanych z obszarem LGD, w tym w
formie elektronicznej (digitalizacja)
liczba zagospodarowanych obiektów
dziedzictwa lokalnego
liczba podmiotów, które otrzymały
wsparcie na wyposażenie w przedmioty
i urządzenia umożliwiające
kultywowanie miejscowych tradycji,
obrzędów i zwyczajów
liczba inicjatyw związanych z ekologią,
OZE

Wartość
Wartość wskaźnika
wskaźnika wg osiągnięta w wyniku
umowy
realizacji zadania

szt.

szt.
szt.

szt.
szt.

szt.

6. Wskaźniki rezultatu w odniesieniu do LSR
Nazwa przedsięwzięcia

I.1.2 Organizacja wydarzeń o charakterze
edukacyjno-szkoleniowym, promocyjnym,
kulturowym, rekreacyjnym w celu zwiększenia
integracji społeczności lokalnej w tym grup
defaworyzowanych

Nazwa wskaźnika

Jedn.
miary

ilość osób uczestniczących w
inicjatywach edukacyjnoos.
szkoleniowych (U) w tym osoby z grup
defaworyzowanych (D)
ilość uczestników wydarzeń o
charakterze promocyjnym,
historycznym, kulturalnym,
rekreacyjnym (U) w tym osoby z grup
defaworyzowanych (D)

Wartość
Wartość wskaźnika
wskaźnika wg osiągnięta w wyniku
umowy
realizacji zadania

U:

U:

D:

D:

U:

U:

D:

D:

os.
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I.3.1. Kultywowanie lokalnych tradycji w oparciu o
produkty lokalne poprzez organizację lub
uczestnictwo w imprezach, targach, wystawach

I.3.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego przez:
wydawanie publikacji, (w tym w formie
elektronicznej - digitalizacja), zagospodarowanie
infrastruktury stanowiącej dziedzictwo lokalne,
wyposażenie/doposażenie lokalnych podmiotów w
przedmioty i urządzenia umożliwiające
kultywowanie miejscowych tradycji obrzędów
zwyczajów

II. 3.1 Organizacja konkursów, warsztatów, wystaw,
wyjazdów studyjnych związanych z ekologią, OZE

liczba uczestników inicjatyw, imprez
kultywujących lokalne dziedzictwo
liczba odbiorców wydawanych
publikacji, materiałów, zachowujących
dziedzictwo lokalne, związanych z
obszarem LGD
wzrost liczby osób korzystających z
obiektów infrastruktury stanowiącej
dziedzictwo lokalne o 300 os.
liczba inicjatyw wykorzystujących
zakupione przedmioty i urządzenia
umożliwiające kultywowanie
miejscowych tradycji, obrzędów i
zwyczajów
liczba osób biorących udział w
inicjatywach (konkursach, warsztatach,
wystawach, wyjazdach studyjnych)
związanych z ekologią, OZE

os.

os.

os.

os.

os.

7. INFORMACJA O PROMOCJI ZADANIA:

8. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH W REALIZACJI ZADANIA:
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9.

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI ZADANIA

Kwota kosztów kwalifikowalnych (zł)
Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
(zgodnie z pozycjami zawartymi
w umowie)

1

I.

2

Jedn.
miary

3

Ilość/liczba
wg umowy

4

Ilość/liczba
wg
rozliczenia

5

Kwota
wydatków
całkowitych
(zł)

wg umowy

wg rozliczenia

Koszty
ogółem

w tym VAT*

Koszty
ogółem

7

8

9

6

Odchylenie
kosztów
w tym VAT* kwalifikowalnych (%)

11

10

Koszty określone w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia z wyłączeniem kosztów ogólnych, w tym:

1.
2.
3.
4.
SUMA I
II.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Koszty ogólne, w tym:

1.
2.
SUMA II
III. Inne koszty (niekwalifikowalne):
1.
2.
SUMA III

0,00

Razem (suma I+III)

0,00

* w przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.
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10. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione w ramach grantu koszty kwalifikowalne wraz z potwierdzeniem zapłaty

Lp.

Nr
dokumentu

Rodzaj
dokumentu

Nr konta
księgowego
lub numer
kodu
rachunkowego

1

2

3

Data
wystawienia
(dd/m m/rr)

NIP
wystawcy
faktury
lub
dokumentu

4

5

Nazwa wystawcy faktury lub
dokumentu

Pozycja na
fakturze
lub
dokumencie
albo nazwa
towaru/usługi

Pozycja
w zestawieniu
rzeczowo
-finansowym

6

7

8

Data zapłaty
(dd/mm/rr)

Sposób
zapłaty
(G/P/K)

Kwota
wydatków
całkowitych
(w zł)

9

10

RAZEM
(w zł)

Kwota wydatków
kwalifikowalnych
ogółem*

w tym
VAT**

11

12

13

0,00

0,00

0,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…

* W kolumnie 12 należy wpisać kwotę brutto jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę netto.
** W kolumnie 13 należy wpisać kwotę VAT jedynie w przypadku, gdy VAT jest kosztem kwalifikowalnym. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0,00.

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

…………………………………
(miejscowość, data)

………………………………………
Podpis Grantobiorcy/osób reprezentujących Grantobiorcę / pełnomocnika
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