
Sprawozdanie z realizacji umowy nr ……. z dnia ………  

 

 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 

 

1.  Numer sprawozdania  

2. Numer i nazwa Programu 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 

3. Numer i nazwa działania M.19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność) 

4. Numer i nazwa poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objętego 

5. Tytuł projektu grantowego  ………………………………………………………………………………. 

7.  Zakres projektu grantowego 

1) Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

 

2) Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

3) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  
 

 - w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury  

4) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych 
 

 

I. Informacje dotyczące zadania grantowego 

 

1. Tytuł zadania grantowego  

 

2. Okres realizacji zadania 

grantowego 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

  

3. Nazwa / Imię i nazwisko 

Grantobiorcy 

 

 

4. 
Siedziba i adres Grantobiorcy 

 

 

5. Imię (imiona), nazwisko, 

miejsce zamieszkania i adres 

osoby uprawnionej do kontaktu 

 

6. Numer telefonu i faksu osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

7. Adres poczty elektronicznej 

osoby uprawnionej do kontaktu 

 

 

 

  

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI ZADANIA 

 

1. Liczba zrealizowanych zadań i wydatki poniesione w ramach zrealizowanych zadań 

 

B.11. 



Zakres zadań Liczba 

zadań 

Całkowite poniesione 

wydatki 

kwalifikowalne (zł) 

ND 

Budowa przebudowa, modernizacja 

i/lub wyposażenie ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej w tym 

inwestycje innowacyjne i/lub 

wpływające na ochronę środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom klimatu 

  

 

Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury 

kulturalnej w tym inwestycje 

innowacyjne i/lub wpływające na 

ochronę środowiska i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu 

  

 

Inwestycje służące zachowaniu 

lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, 

kulturowego i historycznego obszaru  

  

 

Promocja i zachowanie dziedzictwa 

przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru 

  

 

Działania służące wzmacnianiu kapitału 

społecznego mieszkańców 

  
 

Działania służące promocji obszaru    
 

 

III. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH 

 

 

 



WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

 
 4.1. Nazwa wskaźnika 4.2. 

Wartość 
początkowa 

wskaźnika 

4.3. 
Wartość 
wskaźnika 

planowana 
do 
osiągnięcia 
według 
umowy 

4.4. Wartość 
wskaźnika 
osiągniętego 

w związku z 
realizacją 
zadania 

4.5. 
Mierniki 
pomiaru, 

sposób 
pomiaru  

ND 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

1. Liczba nowych 
zmodernizowanych 
przebudowanych i/lub 
wyposażonych obiektów 
ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej w 
tym  inwestycje innowacyjne 

i/lub wpływające na ochronę 
środowiska i przeciwdziałanie 
zmianom klimatu 

    

 

2. Liczba przebudowanych i/lub 
wyposażonych obiektów 
pełniących funkcje kulturalne 
w tym inwestycje innowacyjne 
i/lub wpływające na ochronę 
środowiska i przeciwdziałanie 

zmianom klimatu   

    

 

3. Liczba obiektów dziedzictwa 
historycznego, kulturalnego 
i/lub przyrodniczego objętego 
wsparciem 

    

 

4. Liczba utworzonych szlaków 
turystycznych/rekreacyjnych 
na terenie LGD 

    
 

5. Liczba imprez służących 
promocji obszaru LGD "BUD-

UJ RAZEM 

    
 

6. Liczba podmiotów działających 
w sferze kultury, które 
otrzymały wsparcie  
w ramach realizacji LSR 

    

 

7. Liczba przeprowadzonych 
warsztatów, szkoleń i  spotkań 

    
 

8. Liczba wydanych materiałów 
promocyjnych/informacyjnych 
obszaru 

    
 

WSKAŹNIKI REZULTATU  

1. Liczba osób korzystających z 
nowych, zmodernizowanych, 
przebudowanych i/lub 
wyposażonych obiektów 

ogólnodostępnej, 
niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej 
 i rekreacyjnej   

    

 

2. Liczba osób korzystających ze 

przebudowanych i/lub 
wyposażonych obiektów 
pełniących funkcje kulturalne 

    

 

3. Liczba osób korzystających z 
obiektów dziedzictwa 

    
 



historycznego, kulturalnego 
i/lub przyrodniczego objętych 

wsparciem   

4. Liczba osób korzystających z 
utworzonych szlaków 

turystycznych/rekreacyjnych 

    
 

5. Liczba uczestników imprez      

6. Liczba osób korzystających z 
zakupionego w ramach 
wsparcia wyposażenia, 

sprzętu itp. 

    

 

7. Liczba uczestników 
przeprowadzonych 
warsztatów/ szkoleń/ spotkań 

     

8. Liczba odbiorców materiałów 
promocyjnych/informacyjnych 
obszaru 

     

 

 

 

V. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA  

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

Data:    Podpis:   Pieczęć: 

 


