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RAPORT KOŃCOWY

				

Numer projektu: _________
									

Data przedłożenia raportu:      					


Tytuł projektu:	     					

Nazwa organizacji:      

Adres, tel/fax, e-mail organizacji:      


Data rozpoczęcia:      			Data zakończenia:      

Lokalizacja projektu:      


Krótkie przedstawienie projektu:

     

Kierownik projektu:      
(Imię, nazwisko, tytuł, adres kontaktowy, tel, fax, e-mail)

Prezes/Skarbnik (osoba odpowiedzialna za sprawy finansowe):      
(Imię, nazwisko, tytuł, adres kontaktowy, tel., fax, e-mail)


Całkowity koszt projektu (w zł):      

Kwota otrzymana z Funduszu Grantowego dla Płocka: 

·	zgodnie z umową  w zł:        
				
·	kwota, która wpłynęła na konto organizacji  w zł:      
	
·	kwota otrzymana dodatkowo w przypadku rozszerzenia projektu w zł:      


3.	Inny rodzaj pomocy otrzymany ze strony Funduszu Grantowego dla Płocka ( np: konsultanci, pomoc techniczna):

     

4.	Pomoc techniczna otrzymana z innych źródeł finansowania 
(wyszczególnić źródło i kwotę w zł):
     

5.	Inny rodzaj pomocy otrzymany z pozostałych źródeł (oprócz Funduszu Grantowego dla Płocka):

     

6.	Uwagi:

     








Podpis kierownika projektu:				____________________




Podpis Skarbnika/Prezesa organizacji:		____________________





CZĘŚĆ OPISOWA:

(na oddzielnej stronie zgodnie z poniższymi punktami)



I.	Czynności wykonane w ramach realizacji projektu, finansowane ze środków 	Funduszu Grantowego dla Płocka:
 	(należy również dołączyć materiały informacyjno-edukacyjne powstałe w 	ramach realizacji 	projektu- ulotki, plakaty, nagrania video etc.)

II.	Stopień realizacji założonych w projekcie zadań:
	(w tym należy określić czynności, które nie zostały zrealizowane i uzasadnić 	przyczyny)

III.	Korzyści wynikające z  realizacji  projektu:
		(należy określić jaki wpływ wywarł projekt na organizację, społeczność 					lokalną).

IV.	Inne korzyści:
	

V.	Możliwości na przyszłość:
	(należy przedstawić plan ewentualnego rozszerzania projektu w przyszłości i jego 	finansowania ze środków Funduszu Grantowego dla Płocka oraz innych potencjalnych źródeł finansowania)

VI.	UWAGI:






Do raportu proszę dołączyć zestawienie wszystkich rachunków i dokumentów świadczących o dokonanych wydatkach.



