Konkurs grantowy „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych”
Załącznik nr 6
do Regulaminu konkursu grantowego „Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych
- regranting” – Wzór Sprawozdania z realizacji Umowy grantowej

Sprawozdanie z realizacji Umowy grantowej

Nazwa konkursu ……………………………………………………..
Tytuł projektu ……………………………………………………..
Nr Umowy ……………………………………………………..
Nazwa Realizatora ……………………………………………………..
Dane adresowe i kontaktowe Realizatora ……………………………………………………..
Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przygotowanie sprawozdania …….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Okres realizacji projektu (zgodnie z Umową): od ……………… do ……………….
Kwota otrzymanego grantu ……………………………………………………..
Kwota środków wykorzystanych ……………………………………………………..
Kwota środków niewykorzystanych ……………………………………………………..

Opis zrealizowanych działań (szczegółowa informacja o zrealizowanych zgodnie z Umową
działaniach, z uwzględnieniem stopnia oraz skali ich wykonania (w tym wyjaśnienie
ewentualnych odstępstw w ich realizacji) ……………………………………..…..……………………………………
……..……………………………………………………..……………………………………………………..……………………………
……………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………
……………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………
……………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………
……………………..……………………………………………………..……………………………………………………..……………
Osiągnięte rezultaty (zestawienie liczbowe i opis sposobu ich mierzenia) ………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Działania w ramach promocji / upowszechniania projektu (w szczególności w zakresie
finansowania zakupu ze środków m. st. Warszawy) ……….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Przebieg realizacji projektu (proszę opisać, czy realizacja działań przebiegła zgodnie
z założeniami czy w trakcie pojawiły się trudności, jeśli pojawiły się – to jak zostały
przezwyciężone) ……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Informacja o ewentualnym zaangażowaniu w realizację konkretnych działań (w ramach
realizowanego projektu) przez podmiot niebędący stroną Umowy (jeśli dotyczy) ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informacja o zaangażowanym wkładzie finansowym (jeśli dotyczy) ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dodatkowe informacje, które mogą mieć znaczenie przy ocenie realizacji projektu …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Zestawienie dowodów księgowych (faktur / rachunków)
Lp.

Nazwa kosztu

Numer
pozycji
z budżetu

Numer
dokumentu
księgowego

Data
wystawienia
dokumentu
księgowego

Data
zapłaty

Kwota
kosztu

Kwota
z
grantu

RAZEM:
Załączniki:
- Kopie dokumentów księgowych (faktury /rachunki /paragony z NIP) opisane i potwierdzone
za zgodność z oryginałem;
- dokumentacja fotograficzna potwierdzająca realizację projektu.
Data sporządzenia sprawozdania: …………………………………
Podpis osoby upoważnionej osób upoważnionych) do reprezentacji
Realizatora zgodnie z KRS: …………………………………
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