
-

-

- - 2 0

- - 2 0

- - 2 0Termin realizacji grantu 

Umowa z dnia 

znak sprawy nadany w LGD potwierdzenie wpływu sprawozdania

3. REGON

II. DANE Z UMOWY O POWIERZENIE GRANTU

dzień miesiąc rok

4. Numer w KRS /numer w rejestrze prowadzonym przez 

własciwy organ

5. Numer NIP

Nr umowy

Załącznik nr 4  do Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

SPRAWOZADNIE  Z REALIZACJI GRANTU 

W ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w 

ramach projektu grantowego

Tytuł grantu

Do wniosku o rozliczenie 

grantu z dnia 

DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY
1. Nazwa 2. Numer identyfikacyjny

1

I. DANE OGÓLNE

6. PESEL

7. Numer i seria dowodu tożsamości



III. WARTOŚĆ WSKAŹNIKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI GRANTU

L.p Zakres operacji

Jednostka 

miary 

wskaźnika

Wartość 

początkowa 

Wartość planowana 

do osiągnięcia

Wartość 

osiągnięta

1 3.1. osoby

2 3.2. osoby

3 3.3. osoby

4 2.1. osoby

Zakres operacji

Jednostka 

miary 

wskaźnika

Wartość 

początkowa 

Wartość planowana 

do osiągnięcia

Wartość 

osiągnięta

L.p

L.p
grupa 

defaworyzowana

1
długotrwale 

bezrobotni

2 niepełnosprawni

3

nieposiadający 

kwalifikacji 

zawodowych

4 kobiety bezrobotne

5 młodzież

3. Krótki opis zrealizowanego zadania (max 1000 znaków)

3

4. Osoby z grup defaworyzowanych, do których był skierowany projekt, byli jego realizatorami/odbiorcami

ilośc osób

1.

2

…

2. Osiągnięte cele

Nazwa celu Sposób jego osiągnięcia

1.1 Wskaźniki obowiązkowe

Liczba osób, które 

korzystały z imprez

Sposób pomiaru wskaźnika

2

3

Liczba osób, które 

korzystały z imprez, 

szkoleń

Liczba osób, które 

korzystały z imprez, 

warsztatów

Wzrost liczby osób 

korzystających z 

obiektów infrastruktury 

turystycznej/kulturalnej/re

kreacyjnej

Wskaźnik 

1.2 Pozostałe wskaźniki

Wskaźnik Lp.

1.

Sposób pomiaru wskaźnika



1.

a)

b)

c)

d)

e)

2.

a)

b)

- -

Zobowiązuję/my się do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich

transakcji związanych z zadaniem, zgodnie. z art. 66 ust. 1 lit. c pkt (i) rozporządzenia 1305/2013. Obowiązek ten będzie realizowany w ramach

prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy na podstawie

odrębnych przepisów nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych

 V. OŚWIADCZENIA GRANTOBIORCY 

Oświadczenia: 

Oświadczam/y, że 

nie wykonuję/my działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie o działalności gospodarczej)

wykonujemy działalność gospodarczą, ale operacja, na która przyznany był grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, a 

jednocześnie operacja jest związana z przedmiotem działalności jednostki (dotyczy sekcji, kół)

Oświadczam/y, że zadanie określone w niniejszym wniosku nie było finansowane z innych środków publicznych z wyjątkiem przypadku, o którym 

mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Oświadczam/y, że nie podlegam/y zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w § 5 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia: 27 sierpnia 2009r. o

finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu

Oświadczam/y, że informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są

skutki odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

Zobowiązania: 

Zobowiązuję/my się do umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli wszelkich elementów związanych z przyznaną pomocą do

dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia złożenia sprawozdania końcowego, a w szczególności wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji

grantu i kontroli dokumentów oraz także obecność osobistą/osoby reprezentującej/pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności, a

także przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia nr 640/2014

z dnia 11 marca 2014r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego

systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności

bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis osoby / osób reprezentujących Grantobiorcę/ pełnomocnika


