Załącznik nr 2
Wzór sprawozdania
Część I. INFORMACJE OGÓLNE
1.1. Numer umowy
1.2. Data podpisania umowy
1.3. Nazwa zadania
1.4. Okres realizacji projektu
Okres realizacji projektu od:

miesiąc:

rok:

Okres realizacji projektu do:

miesiąc:

rok:

Początek okresu sprawozdawczego:

miesiąc:

rok:

Koniec okresu sprawozdawczego:

miesiąc:

rok:

1.5. Sprawozdanie za okres

1.6. Wydatki kwalifikowalne w projekcie
Kwota wydatków kwalifikowalnych
objętych sprawozdaniem (PLN):
Część II. OPIS OFERENTA
2.1. Pełna nazwa Oferenta
2.2. Dane tele-adresowe siedziby Oferenta
Ulica, numer lokalu
Kod pocztowy
Miejscowość
Województwo
Kraj
Telefon
Fax
e-mail
Strona www
2.3. Osoba przygotowująca sprawozdanie w części dot. postępu finansowego
Imię
Nazwisko
Telefon stacjonarny
Telefon kom.
Fax
e-mail
2.4. Osoba przygotowująca sprawozdanie w części dot. postępu rzeczowego

Imię
Nazwisko
Telefon stacjonarny
Telefon kom.
Fax
e-mail
Część III. Informacje o zadaniu
3.1. Postęp finansowy realizacji zadania - wpisujemy kwoty całkowite (dotacja oraz wkład własny)
Wydatki
określone w
kosztorysie
(PLN)

Nazwa i zakres zadania

Wydatki poniesione w
%
okresie
realizacji
rozliczeniowym (PLN)

Wydatki ogółem
Procentowy udział kosztów administracyjnych
do całkowitych kosztów projektu:
3.2 Postęp rzeczowy realizacji zadania
Nazwa i zakres zadania

Stan realizacji poszczególnych zadań

3.3 Źródła finansowania wydatków
Lp.

ND

1.

Dotacja

2.

Wkład własny

w okresie rozliczeniowym (PLN)

SUMA
3.4 Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania:
.
3.5 Wysokość środków uzyskanych z odsetek bankowych oraz opis
wydatkowania tej kwoty.
.
3.6 Rezultaty i produkty projektu
Rezultaty
Wskaźnik
projektu

Wartość osiągnięta w okresie
Wartość Wartość
rozliczeniowym (wg stanu na
bazowa docelowa
koniec tego okresu)

Stopień
realizacji
wskaźnika

Produkty
Wskaźnik
projektu

Wartość osiągnięta w okresie
Wartość Wartość
rozliczeniowym (wg stanu na
bazowa docelowa
koniec tego okresu)

Stopień
realizacji
wskaźnika

3.7. Informacja na temat wystąpienia ryzyka przy realizacji zadania oraz podjęte działania naprawcze:

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte sprawozdaniem
Nazwa
Nr księgowy Data
Nazwa
Nazwa Nr
Lp.
podzadania lub
wystawienia
zadania
działania dokumentu
jeśli dotyczy
ewidencyjny dokumentu

Nazwa
Kwota
Kwota
Kwota
Kwota
Data towaru
Kwota
dokumentu dokumentu wydatków
wkładu
zapłaty lub
dotacji
brutto
netto
kwalifikowalnych
własnego
usługi

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane w sprawozdaniu zostały
poniesione zgodnie z zasadami wynikającymi z właściwych przepisów krajowych, są zgodne z zatwierdzonym kosztorysem, zostały zapłacone oraz nie są
współfinansowane z innych instrumentów finansowych. Oświadczam również, iż nie mam możliwości odzyskania podatku VAT rozliczanego w ramach
niniejszego sprawozdania. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do
okoliczności mającej znaczenie prawne (treść oświadczenia pobierana z treści oferty)
Imię i nazwisko

Stanowisko

Data (dzień/miesiąc/rok)

Podpis

