
Załącznik nr 7 do Regulaminu Konkursu Grantowego LGD „Perła Jury” 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU W RAMACH KONKURSU GRANTOWEGO OBJĘTEGO 

„PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020”-wzór 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1. Numer sprawozdania  

2. Nazwa projektu 
grantowego 

 
 
 

3.  Numer umowy o 
przyznanie grantu 

 

4. Tytuł grantu 
zgodnie z umową 
o powierzenie 
grantu 

 
 
 

4a Rodzaj 
przedsięwzięcia, z 
którym jest 
zgodny grant 

Inwestycje w  infrastrukturę sportową/ rekreacyjną/ 
wypoczynkową 

 

Działalność promocyjno-informacyjna  

Pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych  

Działania na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego  

5. Okres realizacji grantu  
Od ……………………………………….. do ……………………………………………. 
 

6.  Imię i Nazwisko / Nazwa 
Grantobiorcy 

 

7. Siedziba/adres 
Grantobiorcy, siedziba 
oddziału Grantobiorcy 
będącego osoba prawną 
albo jednostką 
organizacyjną 
nieposiadającą osobowości 
prawnej (JONOP) 

 

8. Imię, nazwisko osoby 
uprawnionej do kontaktu 

 

9. Nr telefonu Grantobiorcy  

10. Adres poczty elektronicznej 
Grantobiorcy 

 



II. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEBIEGU REALIZACJI ZADANIA ORAZ REALIZACJI PLANU RZECZOWEGO 

Data rozpoczęcia i zakończenia zadania Zadania wykonane w ramach zadania 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDATKÓW PONIESIONYCH NA REALIZACJE ZADANIA 

Zakres zadania 
 

Całkowite 
poniesione 

wydatki 

Rodzaj zadania Nazwa kosztu (zł) 

Koszty bezpośrednie   

  

  

  

  

Koszty pośrednie   

  

  

  

  

Koszty niekwalifikowalne   

  

  

  

  

RAZEM  

IV. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH 

 
 
 
 

V. WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

L.p. Nazwa Wskaźnika Wartość 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika Wartość 
wskaźnika  Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

1 
 

Liczba wybudowanych, 
przebudowanych/remontowanych/ 
doposażonych miejsc sportowych/ 
rekreacyjnych/wypoczynkowych 

 Liczba osób 
korzystających ze 
zmodernizowanej/ 
rozbudowanej 
infrastruktury                                                                                                                                               

 

 Liczba osób 
korzystających z nowo 
powstałej 
infrastruktury 

 



2 Liczba materiałów promocyjno-
informacyjnych 

 Liczba osób, które 
uzyskały informacje o 
terenie LGD i realizacji 
działań w ramach LSR 
z materiałów 
promocyjno-
informacyjnych 

 

3 Liczba inicjatyw społecznych 
powstałych w wyniku realizacji 
operacji, w tym  pogłębiających 
wiedzę i umiejętności mieszkańców 
bądź powodujących nabycie 
nowych umiejętności 

  
 
 
 
 

Liczba osób, które 
wzięły udział w 

inicjatywach 
społecznych 

 

4 Liczba grup społecznych, które 
uzyskały wsparcie poprzez zakup 
np. strojów, wyposażenia 

  

5 Liczba zrealizowanych wydarzeń 
promocyjno-informacyjnych, w 
tym aktywizujących i integrujących 
mieszkańców i turystów 

  

6 Liczba podmiotów działających w 
sferze kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR 

 Liczba osób 
uczestniczących w 
działaniach rzecz 
zachowania 
dziedzictwa 
kulturowego 

 

7 Liczba zrealizowanych wydarzeń 
kultywujących lokalne dziedzictwo, 
w tym aktywizujących i 
integrujących mieszkańców i 
turystów 

  
 

Liczba operacji obejmujących 
wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury 

  

 

VI. OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY 

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

 

Data: ………………………………………..  Podpis ……………………………………………………………………………….. 


