Załącznik nr 1 do Wniosku o rozliczenie Grantu

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU

A. INFORMACJE OGÓLNE
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA C.K. PODKARPACIE

1. Nazwa LGD:
2. Nazwa Grantobiorcy:
3. Numer wniosku:
4. Tytuł zadania:
5. Numer i data zawarcia umowy:
6. Okres realizacji zadania (dzień miesiąc - rok):

od

do

B. DANE DOTYCZĄCE ZAKRESU ZADANIA ORAZ OSIAGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW
I. Zakres zdania realizowanego w ramach projektu grantowego
5.1. Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie
ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych



5.4. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej



- w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury




5.6. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

II. Osiągnięte wskaźniki produktu określone w LSR

Lp.

1.

Nazwa przedsięwzięcia

1.1.3 Budowa, adaptacja, remont lub
wyposażenie niekomercyjnej i ogólnodostępnej
infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturalnej,

Nazwa wskaźnika

Liczba powstałych,
zaadoptowanych,
wyremontowanych lub/i
wyposażonych
ogólnodostępnych
obiektów infrastruktury
rekreacyjnej lub/i
kulturalnej

Jedn.
miary

Szt.

Założona wartość
wskaźnika wg
umowy

Osiągnięta
wartość
wskaźnika

2.

3.

4.

1.3.2. Organizacja bezpłatnych przedsięwzięć
integracyjnych i promocyjnych związanych z
Liczba uczestników
propagowaniem lokalnych tradycji, zasobów i
wydażeń
produktów w tym twórczości lokalnej i rzemiosła,

Osoba

Liczba podjętych
inicjatyw informacyjnych
lub/i promocyjnych
związanych z rozwojem
przedsiębiorczości

Szt.

3.3.1. Organizacja konkursów propagujących
Liczba zorganizowanych
działania
LGD.
imprez

Szt.

2.2.3 Działania informacyjne, edukacyjne,
promocyjne
związane
z
propagowaniem
przedsiębiorczości,
produktów
lokalnych,
innowacyjności, ekonomii społecznej,

III. Osiągnięte wskaźniki rezultatu określone w LSR

Lp.

Wskaźnik rezultatu

Jedn. miary

1.

W 1.2 Liczba zachowanych, odtworzonych,
zabezpieczonych zabytkówmiejsc pamięci
związanych z dorobkiem kulturowym,
historycznym LGD

Sztuka

2

W1.2 Liczba korzystających z
zrewitalizowanych zabytkowych, miejsc
pamięci będących dorobkiem kulturowym i
historycznym LGD

Osoba

1.

1.3. Liczba wybudowanych,
wyremontowanych, zmodernizowanych lub/i
wyposażonych miejsc i obiektów
przeznaczonych na cele rozwoju i promocji
produktów lokalnych

Sztuka

2.

1.3. Liczba odbiorców działań
promocyjnych

Osoba

3.

1.3 Liczba utworzonych ogólnodostępnych
multimedialnych punktów informacji o
zasobach lokalnych LGD

Sztuka

4.

2.3Liczba operacji związanych z budową,
modernizacją i/lub wyposażeniem
pomieszczeń do produkcji bądź sprzedaży
produktów/usług lokalnych

Sztuka

5.

3.3. Liczba zorganizowanych imprez
promujących zdrowy i aktywny tryb życia

Sztuka

6.

3.3. Liczba otwartych inicjatyw będących
formą pożytecznego zagospodarowania
wolnego czasu

Sztuka

7.

3.3. Liczba odbiorców działań
promocyjnych

Osoba

Założona wartość
wskaźnika wg umowy

Osiągnięta wartość
wskaźnika

IV. Wskaźniki osiągnięcia celu(ów) zadania

Wskaźnik

Lp.

Zakres zadania

1.

5.1

Liczba szkoleń

2.

5.1

Liczba osób przeszkolonych (P) w
tym liczba osób z grup
defaworyzowanych (D)

Założona
wartość
wskaźnika wg
umowy

Jednostka
miary
wskaźnika
szt.

P

P
osoby

D

D

3

5.1

Liczba osób oceniających szkolenia
jako adekwatne do oczekiwań
zawodowych

osoby

4.

5.3

Liczba zabytków poddanych pracom
konserwatorskim lub restauratorskim

szt.

Liczba wspartych podmiotów
działających w sferze kultury

szt.

5.3
5.
5.4

Osiągnięta wartość
wskaźnika

6.

5.4

Liczba nowych obiektów
infrastruktury turystycznej

szt.

7.

5.4

Liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej

szt.

8.

5.4

Liczba nowych obiektów
infrastruktury rekreacyjnej

szt.

9.

5.4

Liczba zmodernizowanych obiektów
infrastruktury rekreacyjnej

szt.

10.

5.4

Liczba nowych miejsc noclegowych

szt.

11.

5.4

Długość wybudowanych ścieżek
rowerowych i szlaków turystycznych

km.

12.

5.6.

Liczba osób korzystających ze
wspartych usług / infrastruktury

osoby

C. OPIS ZREALIZOWANEGO ZADANIA
1. Miejsce realizacji zadania

2. Charakterystyka zadania (Proszę o przedstawienie opisu zrealizowanego zadania, uwzględniającego: osiągnięte cele
zadania, przeprowadzone działania, osiągnięte efekty/korzyści, informację co zmieniło się w wyniku realizacji zadania)

3. Opis, w jaki sposób realizacja zadania wpłynęła na osiągnięcie celów LSR oraz założonych wskaźników LSR

4. Informacja o promocji zadania

5. Informacje o grupie docelowej zadania (Proszę o wskazanie grupy odbiorców zadania, wskazanie nazw grup
defaworyzowanych określonych w LSR do których skierowane było zadanie, podanie liczby odbiorców/uczestników zadania)

6. Informacja o napotkanych problemach w realizacji zadania

D. OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY

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

...................................................................
Miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

...................................................................
podpis osoby reprezentującej podmiot
ubiegający sie o powierzenie grantu/ pełnomocnika

