
 

 

Załącznik Nr 4  
do Procedury powierzenia Grantów 
w ramach projektu „Stop Covid-19. 
Bezpieczne systemy społeczne 
w Wielkopolsce” 

 

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE Z ROZLICZENIA GRANTU 

 
na wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” 

 

I. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania  

1. Nazwa Grantobiorcy  

2. Data zawarcia i numer umowy   

3. Nazwa instytucji/podmiotu na rzecz, której/którego 

realizowany jest Grant* 

 
*dla każdej instytucji/podmiotu należy złożyć odrębne 
sprawozdanie 

 

4. Termin realizacji Grantu Data rozpoczęcia  Data zakończenia  

5. Okres, za który składane jest sprawozdanie Data rozpoczęcia  Data zakończenia  
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II. Opis podjętych działań  

1. Syntetyczny opis działań zrealizowanych w ramach przyznanego Grantu. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Osiągnięte rezultaty 

2.1 Liczba pracowników, którym przyznano dodatki/dopłaty do wynagrodzeń 

 

 

 

2.2. Liczba zakupionych testów i usług związanych z przeprowadzaniem testów na obecność COVID-19 i ich weryfikacją epidemiczną 

 

 

 

2.3. Liczba doposażonych stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej 
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2.4. Rodzaj i liczba zakupionego sprzętu do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 

 

 

 

2.5. Charakterystyka i rezultaty pozostałych działań zrealizowanych w ramach grantu 

 

 

 

 

III. Zestawienie wydatków (w przypadku większej liczby wydatków istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Grantobiorca 
 (lub 

podmiot 
objęty 

wsparciem) 

Nr kategorii 
kosztu i nr 

pozycji  
z zakresu 
rzeczowo-

finansowego 

Numer 
dokumentu  
(Nr faktury, 
rachunku, 
listy płac 

itp..) 

Data 
wystawienia 
dokumentu 

Szczegółowa nazwa 
wydatku 

(czego dotyczy wydatek) 

Data 
(daty) 

zapłaty 

Wartość całkowita 
dokumentu 

księgowego brutto 
(faktury/rachunku/ 

listy płac (zł)) 

Wydatek 
kwalifikowalny 

(związany  
z realizacją 

zadania) 
(zł) 

w tym:  
kwota VAT  

(dot. wydatków 
kwalifikowalnych) 

(zł) 

w tym: 

Wydatki 
poniesione  
ze środków 

pochodzących  
z UE (zł) 

Wydatki 
poniesione  
ze środków 

pochodzących  
z budżetu 

państwa (zł) 

Wydatki 
poniesione  
z wkładu 
własnego 

finansowego 
(zł) 

Wartość  
wkładu własnego 

osobowego/  
rzeczowego (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              
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8              

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

      RAZEM       

 

Oświadczam(-y), że: 

1) poniesione wydatki dotyczyły wyłącznie wsparcia instytucji pomocy i integracji społecznej, pieczy zastępczej oraz innych podmiotów, którym Grantobiorca zlecił realizację 

usług wspierających w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

 

Data wypełnienia sprawozdania 

Pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Grantobiorcy 

 

 
 


