
Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce
W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia recycling

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z REALIZACJI PROJEKTU

Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce
W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych

w obszarze: woda, energia, recycling

CZĘŚĆ I. BENEFICJENT PROJEKTU

1. Nazwa:

2. Forma prawna:

3. Numer w KRS

4. Numer NIP:

5. Adres siedziby:

Ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy,
miejscowość

województwo

6. Adres do korespondencji (jeśli inny w niź
powyżej)

Ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy,
miejscowość

7. Dane teleadresowe:
Telefon

Adres e-mail

Strona www

Link do mediów społecznościowych - FB | Lin |
YT (jeśli dotyczy)

(pole nieobowiązkowe)

8. Imiona i nazwiska, funkcje osób
upoważnionych do reprezentowania
Wnioskodawcy:

9.  Osoba do kontaktu ze strony
Wnioskodawcy:
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Imię i nazwisko

Telefon

Adres e-mail

CZĘŚĆ II. METRYCZKA PROJEKTU

1. Numer projektu

2. Tytuł projektu:

3.  Data rozpoczęcia:

4.  Data zakończenia:

CZĘŚĆ III. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

1. Streszczenie projektu wg następujących punktów (max. 1000 znaków1):
- Diagnoza – opis potrzeby;

- Cel projektu;

- Co udało się zrobić i jakie są rezultaty? (opis działań)

2. Realizacja celów projektu (max. 1500 znaków)
Opis realizacji celów; Czy  udało się zrealizować wszystkie cele projektu,  jeśli nie to w jakim stopniu i dlaczego?

3. Wybierz obszar, którego dotyczył projekt (można wybrać więcej niż jeden):
- woda,
- energia,
- recycling.

4. Opis rezultatów przeprowadzonych działań

Lp. Rezultat wskaźnik / miernik rezultatu sposób monitorowania

1.

2.

...

5. Dokumentacja zdjęciowa
Proszę dołączyć zdjęcia z realizacji projektu (możliwość dołączenia 20 zdjęć dobrej jakości)

1 Znaki każdorazowo liczone ze spacjami
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6. Uczestnicy / beneficjenci projektu kto i w jaki sposób był włączony w realizację projektu (max. 1500 znaków)
Opis grupy docelowej  (beneficjentów bezpośrednich i pośrednich)

7. Trwałość rezultatów
W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość efektów projektu i jakie są plany ich wykorzystania i kontynuacji działań (max. 1000
znaków)

8. Partnerzy projektu
Jakie podmioty zostaną włączone w realizację projektu? Na czym będzie polegać ich rola przy realizacji projektu, w jaki sposób
przyczyni się do osiągnięcia rezultatów i trwałości projektu.

9. Upowszechnienie
Czy planowane jest zastosowanie podobnego projektu w innym obszarze tematycznym lub w innym miejscu?

10. Promocja i edukacja
Czy planowane jest podjęcie działań  mających na celu promocję rezultatów podjętych działań lub inne działania edukacyjne?

CZĘŚĆ III. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

I. Rozliczenie wydatków budżet realizacja

1.

2.

...

Całkowity koszt projektu

II. Wkład własny

III. Wysokość grantu

Załącznik 1 - zestawienie dokumentów
finansowych

możliwość załączenia pliku pdf

Miejscowość ………………………………Data …………………………………

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu

Grantobiorcy

** organizator może wystąpić o przedstawienie faktur dot. poszczególnych pozycji

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONKURSIE!


