
1 

 

Załącznik nr 3 do umowy 

 

WZÓR 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA 
 

Pouczenie co do sposobu wypełniania sprawozdania: 

Sprawozdanie należy wypełnić zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych 
polach.   

W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać „nie dotyczy” lub „0”. 

 

Rodzaj sprawozdania Częściowe* / Końcowe* 

Okres, za jaki jest składane sprawozdanie  

 

Tytuł zadania  

Nazwa Beneficjenta (lidera grupy partnerskiej)  

Data zawarcia umowy  Numer umowy  

 

Część I. Sprawozdanie merytoryczne 

 

1. Szczegółowy opis wykonania poszczególnych działań (opis powinien zawierać szczegółową informację o 
zrealizowanych działaniach zgodnie z wnioskiem i umową, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania, 
a także wyjaśnić ewentualne odstępstwa w ich realizacji; w opisie należy przedstawić również informację o 
zaangażowanym wkładzie osobowym i wkładzie rzeczowym w realizację działań, należy to wyraźnie wskazać 
w opisie tego działania). 

Lp. Działanie Opis 

1. Działanie 1  

2. Działanie 2  

3. Działanie 3  

(…) (…)  
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2. Informacja o realizacji zaplanowanych wartości wskaźników (należy porównać wartości wskaźników, które 
zaplanowane zostały we wniosku oraz wartości wskaźników, które faktycznie osiągnięto w wyniku realizacji 
zadania.)  

Lp. Działanie Wskaźnik 
Wartość 

zaplanowana 
Wartość 

osiągnięta 
Uwagi 

1.      

2.      

3.      

(…) (…)     

Średnia wartość % 100% %  

 

Część II. Sprawozdanie finansowe 

 

1. Informacja o wydatkowaniu środków dotacji 

Lp. Środki pochodzące z dotacji 
Zaplanowane w 

umowie 
Faktycznie 
poniesione 

1. Kwota dotacji  zł 

2. Odsetki bankowe od dotacji    zł 

3. Przychody    zł 

RAZEM zł zł 

 

2. Wydatkowanie dotacji w ramach zaplanowanych działań 

Lp. Środki pochodzące z dotacji 
Zaplanowane w 

umowie 
Faktycznie 
poniesione 

1. Działanie   zł   zł 

2. Działanie   zł   zł 

3. Działanie   zł   zł 

(…) (…)   zł   zł 

RAZEM zł zł 

 

3. Wydatkowanie dotacji przez podmioty biorące udział w zadaniu1 

Lp. Środki pochodzące z dotacji 
Zaplanowane w 

umowie 
Faktycznie 
poniesione 

1. Beneficjent – Lider grupy partnerskiej zł zł 

2. Partner zł   zł 

3. Partner zł   zł 

(…) (…) zł zł 

                                                 
1) Wypełnić jedynie w przypadku zadań realizowanych przez grupy partnerskie. 
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RAZEM zł zł 

 

 3. Informacje o przychodach uzyskanych przy realizacji zadania 
(należy opisać przychody powstałe podczas realizowanego zadania, które nie były przewidziane w umowie, 
np. pochodzące ze sprzedaży towarów lub usług wytworzonych lub świadczonych w ramach realizacji zadania) 

 

 

Część III. Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

Oświadczam(y), że: 
1) od daty zawarcia umowy nie zmienił się status prawny Beneficjenta; 
2) wszystkie informacje podane w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z aktualnym stanem 

prawnym i faktycznym. 
 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania Wnioskodawcy (lub Lidera grupy partnerskiej) 

Imię i nazwisko  

Funkcja  

Imię i nazwisko  

Funkcja  

Imię i nazwisko  

Funkcja  

 


