Tekst jednolity z dnia 30.01.2017

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI ZADANIA
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020
dla zadań realizowanych w ramach projektu grantowego
NAZWA/ IMIĘ I NAZWISKO GRANTOBIORCY
NR IDENTYFIKACYJNY GRANTOBIORCY
NR UMOWY O POWIERZENIE GRANTU/NR ANEKSU
DATA ZAWARCIA UMOWY O POWIERZENIE
GRANTU/DATA ZAWARCIA ANEKSU

TYTUŁ ZADANIA (podać zgodnie z Umowa o powierzenie grantu)

1. OPIS ZREALIZOWANEGO zadania (opisać jak przebiegało realizowanie zadania, czy zostało zrealizowane zgodnie z
zapisami Wniosku o Powierzenie Grantu, czy i w jaki sposób zaspokaja potrzeby grup defaworyzowanych w skazanych w LSR )

2. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA
Proszę o podanie nazwy miejscowości na terenie której realizowane było zadanie, wraz z ulicą, numerem i kodem pocztowym

3. CEL REALIZACJI ZADANIA (zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie grantu)

4. REZULTATY ZADANIA
Proszę opisać osiągnięte rezultaty zadania: co powstało w wyniku jego realizacji - jakie produkty? Jakie zmiany zaszły w
społeczności lokalnej, jak realizacja przyczyniła się do zaspokojenia potrzeb grup defaworyzowanych wskazanych w LSR?

2

5. TERMIN REALIZACJI ZADANIA (termin złożenia wniosku o płatność)

6. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH (opisać czy podczas realizacji zadania grantobiorca napotkał
problemy czy tez utrudnienia mające wpływ na realizację zadania i osiągnięcie zmierzonych rezultatów, oraz jak grantobiorca sobie
z nimi poradził)

7. WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI ZADANIA (należy
wpisać wskaźniki które zostały osiągnięte w wyniku realizacji zadania grantowego, ich wartości, jednostki miary oraz sposób
pomiaru przez grantobiorcę, zgodnie z zawartą umową o powierzenie grantu)

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Lp.
Nazwa wskaźnika

1.

Liczba operacji których celem jest nawiązywanie
współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi
i lub/ grupami nieformalnymi lub ich tworzenie

IV.2 WSKAŹNIKI REZULTATU
Lp.
Nazwa wskaźnika
1.

2.

Wartość docelowa
wskaźnika

Sposób pomiaru
wskaźnika

szt.

Wartość docelowa
wskaźnika

Liczba zawiązanych porozumień tworzących na
obszarze PLGD nowe organizacje pozarządowe lub
grupy nieformalne
Liczba odbiorców działań z grup
defaworyzowanych objętych wsparciem

miejscowość, data

Jednostka miary
wskaźnika

Jednostka miary
wskaźnika

Sposób pomiaru
wskaźnika

szt.
osoba

podpis Grantobiorcy/ osób reprezentujących
Grantobiorcę
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