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Wzór  
SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA  

SŁUŻACEGO OSIĄGNIĘCIU CELU PROJEKTU GRANTOWEGO 

pn.: …………………………………………………………………………………………………………………
… 

(nazwa Projektu grantowego realizowanego przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich) 

Imię i nazwisko/nazwa 
Grantobiorcy ……………………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania / adres siedziby Grantobiorcy 

………………………………………………………………………………. 

Numer identyfikacyjny Grantobiorcy ……………………………………………………. 

NIP ………………………………………………………. 

REGON ………………………………………………… 

Numer i seria dokumentu tożsamości ………………………………….. numer 
PESEL ………………………………* (wypełnia osoba fizyczna) 

Dane Pełnomocnika Grantobiorcy ( jeżeli zostało udzielone Pełnomocnictwo): 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………. 

Adres ………………………………………………………………………………………. 

Dane osoby upoważnionej do kontaktu : 

Imię i nazwisko…………………………………………………………….. 

Numer telefonu/faksu…………………………………………………. 

Adres e-mail 

Tytuł zadania : 

Numer umowy powierzenia grantu:   

Data zawarcia umowy o powierzenie grantu: 

Termin realizacji zadania: 

Data rozpoczęcia realizacji zadania ………………………………………………………….. 

Data zakończenia realizacji zadania …………………………………………………………. 

Szczegółowy opis realizowanego zadania z uwzględnieniem harmonogramu realizacji poszczególnych 
działań: 

Opis osiągniętych celów  zrealizowanego zadania , które przyczyniły się do osiągnięcia celu Projektu 
grantowego: 

Opis wskaźników, które zostały osiągnięte w wyniki realizacji zadania (jakie wskaźniki i w jakiej 
wartości): 
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       Oświadczam, że 

Informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i 
faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z 
dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich”, które dokonuje wyboru Grantobiorcy do realizacji zadania oraz przez Samorząd 
Województwa właściwy ze względu na siedzibę ww. LGD oraz udostępniane innym podmiotom 
upoważnionym do kontroli Partnerstwa Borów Niemodlińskich w związku z realizacją Lokalnej Strategii 
Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami.) 

Przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawianie. 

 

………………………                                      ……………………………….                                                    

( miejscowość, data)                    Pieczęć i  podpis Grantobiorcy/osób upoważnionych/Pełnomocnika 

 

Instrukcja wypełnienia Sprawozdania. 

Przed wypełnieniem Sprawozdania z realizacji zadania służącego osiągnięciu celu Projektu 
grantowego realizowanego przez Partnerstwo Borów Niemodlińskich należy zapoznać się z treścią 
niniejszej instrukcji. 

Sprawozdanie sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej 
www.boryniemodlinskie.pl oraz w Biurze Partnerstwa Borów Niemodlińskich, ul. Bohaterów Powstań 
Śląskich 34, 49-100 Niemodlin. 

Sprawozdanie  należy wypełnić elektronicznie i wydrukować, bądź ręcznie drukowanymi literami 
(zaleca się , aby Sprawozdanie wypełnić elektronicznie. 

Przed złożeniem Sprawozdania należy upewnić się, czy: Sprawozdanie zostało podpisane w 
wyznaczonym do tego miejscu przez Grantobiorcę/ osoby reprezentujące Grantobiorcę / 
pełnomocnika; wypełnione zostały wszystkie wymagane pola Sprawozdania. 

W pkt  1-8, Grantobiorca, wpisuje wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym, które zostały 
również podane we wniosku o powierzenie grantu. 

W przypadku zmian danych dot. miejsc zamieszkania , czy osób uprawnionych do reprezentowania 
Grantobiorcy, należy wpisać dane aktualne, przy czym do  załączników do Sprawozdania, należy  
dołączyć wyjaśnienie powyższych zmian. 

W pkt 9 – Grantobiorca podaje tytuł zadania, który został określony przez Grantobiorcę we Wniosku o 
powierzenie grantu. Tytuł nie powinien ulec zmianie i musi być tożsamy jak we Wniosko o powierzenie 
grantu. 

W pkt 10 – należy podać numer umowy powierzenia grantu zawartej pomiędzy Partnerstwem Borów 
Niemodlińskich”, a Grantobiorcą. Numer umowy został nadany przez Partnerstwo Borów 
Niemodlińskich i umieszczony jest na pierwszej stronie umowy. 

W pkt 11 – należy podać  datę zawarcia umowy o powierzenie grantu. 

W pkt 12 – należy podać termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania. 
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W pkt 13 – Grantobiorca dokonuje szczegółowego opisu realizowanego zadania z uwzględnieniem 
harmonogramu realizacji poszczególnych działań. Opis zadania powinien być zgodny z opisem 
zawartym we wniosku o powierzenie grantu. 

W pkt 14 – należy opisać osiągnięte cele  zrealizowanego zadania  , które przyczyniły  się do 
osiągnięcia celu Projektu grantowego 

W pkt 15 – należy dokonać opisu wskaźników, które zostały osiągnięte w wyniki realizacji zadania 
(jakie wskaźniki i w jakiej wartości 

 


