„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

SPRAWOZDANIE POŚREDNIE/KOŃCOWE* Z REALIZACJI GRANTU
w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020

w ramach projektu grantowego
……………………………………………………………………………..
(numer naboru grantowego)

realizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała

1. DANE GRANTOBIORCY
1.1 Imię (imiona) i nazwisko/Nazwa:

2. DANE DOTYCZĄCE ZADANIA
2.1 Nr umowy o powierzenie grantu:
2.2 Tytuł zadania:
2.3 Data zawarcia umowy o powierzenie grantu:
2.4 Nr wniosku/znak sprawy

3. DANE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘCIA CELU ZADANIA (wskazanie osiągniętych celów i sposobu ich osiągnięcia,
a w przypadku nieosiągnięcia – wskazanie przyczyny)

4. ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE ZADANIA
Lp.

I.
1.
II.
1.

Wyszczególnienie kosztu

Jedn.
miary

Ilość
wg
umowy

Ilość wg
rozliczenia

Koszty kwalifikowane I etapu (w zł)

Koszty kwalifikowalne II etapu (w zł)

wg umowy
Koszty
w tym
ogółem
VAT*

wg umowy
Koszty
w tym
ogółem
VAT*

wg rozliczenia
Koszty w tym
ogółem VAT*

Koszty kwalifikowalne zadania z wyłączeniem kosztów ogólnych
Suma
Koszty ogólne

Suma
III. Suma kosztów kwalifikowalnych zadania
Koszty realizacji zadania ogółem
*w przypadku grantobiorcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowanym należy wpisać 0,00.

Metodologia wyliczenia odchylenia kosztów kwalifikowanych:

Odchylenie kosztów kwalifikowalnych

x 100%

wg rozliczenia
Koszty
w tym
ogółem
VAT*

Odchylenie
kosztów
kwalifikowalnych

5. WYJAŚNIENIA ZMIAN W
FINANSOWEGO ZADANIA

POSZCZEGÓLNYCH

POZYCJACH

ZESTAWIENIA

RZECZOWO-

6. PLAN FINANSOWY ZADANIA
Nazwa /rodzaj kosztów

Koszty zgodnie z umową

Faktycznie poniesione wydatki

6.1 Koszty kwalifikowalne zadania
6.2 Koszty kwalifikowalne I etapu zadania
6.3 Koszty kwalifikowalne II etapu zadania
6.4 Koszty niekwalifikowalne zadania
6.5 Koszty niekwalifikowalne I etapu zadania
6.6 Koszty niekwalifikowalne II etapu zadania
6.7 Koszty realizacji zadania ogółem

1.
2.
RAZEM

Kwota wydatków
kwalifikowalnych
(w zł)

Kwota wydatków
całkowitych
(w zł)

Sposób zapłaty
(G/P/K)

Pozycja na
dokumencie albo
nazwa towaru/usługi
Pozycja w
zestawieniu
rzeczowofinansowym
Data zapłaty

Nazwa wystawcy
dokumentu

NIP wystawcy
dokumentu

Data wystawienia
dokumentu

Numer konta
księgowego
grantobiorcy lub
numer kodu
rachunkowego

Rodzaj dokumentu

Nr dokumentu

7. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ
Lp.

8. Wskaźniki obowiązkowe
Lp.

Wartość
docelowa
wskaźnika

Wskaźnik

Jednostka
miary
wskaźnika

1. Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg

km

2. Liczba szkoleń

szt.

3. Liczba osób przeszkolonych

osoba

4.

Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej

szt.

5.

Liczba przebudowanych
turystycznej i rekreacyjnej

szt.

obiektów

infrastruktury

6. Liczba nowych miejsc noclegowych

szt.

7.

Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek
rowerowych i szlaków turystycznych

km

8.

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim
lub restauratorskim

szt.

Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji
9. obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie
lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc
10. noclegowych w ciągu roku w nowych lub
przebudowanych obiektach turystycznych
11. Liczba wydarzeń / imprez

szt.

osoba

szt.

Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej
12. infrastruktury drogowej w zakresie włączenia
społecznego

osoba

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do
oczekiwań

osoba

13.

Sposób
pomiaru
wskaźnika

9. POZOSTAŁE WSKAŹNIKI
L.p

Zakres zadania

Wskaźnik

Wartość
docelowa
wskaźnika

Jednostka
miary
wskaźnika

1.
2.
…

10. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH

11. DODATKOWE INFORMACJE

12. OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY
Oświadczam, że informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą.
Miejscowość i data:
Podpis grantobiorcy/osób upoważnionych do
jego reprezentacji/pełnomocnika:

s

Sposób pomiaru wskaźnika

