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Załącznik nr 4 

do Procedury udzielania grantów w ramach  
projektu „Wsparcie dla Mazowsza” 

 
 WZÓR 

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z ROZLICZENIA GRANTU   
 

(Sprawozdanie wypełniane jest na komputerze, podpisane  przez osobę uprawnioną do reprezentacji i księgową i wysyłany jest skan zawierający 
wymagane podpisy) w ramach projektu „WSPARCIE DLA MAZOWSZA”  

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020  
DZIAŁANIE 2.8 ROZWÓJ USŁUG SPOŁECZNYCH ŚWIADCZONYCH W ŚRODOWISKU LOKALNYM PRIORYTET INWESTYCYJNY PI 9IV: UŁATWIANIE DOSTĘPU 

DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH 

W INTERESIE OGÓLNYM 

PROJEKT NR POWR.02.08.00-00-0100/20 
 

1. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania. 

Nazwa, adres, NIP, REGON Wnioskodawcy  

Nazwa, adres, NIP Grantobiorcy (podmiotu, który otrzymał wsparcie)  

Data zawarcia i nr Umowy o powierzenie Grantu  

Numer sprawozdania  

Okres, realizacji  
Data rozpoczęcia  realizacji 
Grantu 

dd/mm/rrrr 
Data zakończenia realizacji 
Grantu  

dd/mm/rrrr 

Okres, za który składane jest Sprawozdanie  Od   Do  
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2. Opis podjętych i zrealizowanych zadań.  

Opis zadań zrealizowanych w ramach przyznanego grantu, ich zgodność z wnioskiem o grant oraz celami projektu. 

 

 
2.1 Osiągnięte rezultaty  (W przypadku większej liczby osiągniętych rezultatów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy). 

 

Lp. Nazwa rezultatu 
Jednostka 

miary 

 
Wartość 
zakładanych we 
wniosku o grant 
wskaźników 
rezultatu 

Wartość osiągniętych wskaźników rezultatów na dzień składania  
sprawozdania końcowego z rozliczenia grantu 

Liczba kobiet (K) Liczba 
mężczyzn (M) 

Ogółem liczba 
(K i M) 

1  
Pracownicy objęci wsparciem  (osoby którym w 

ramach grantu wypłacono dodatki do wynagrodzeń) 

 

osoba 

    

2  
Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników 

Kwota 
dodatków  do 
wynagrodzeń 
ogółem 

  

3 Doposażenie DPS1  Dekontaminatory sztuka   

3.1 Termometry bezdotykowe sztuka   

3.2 Kombinezony wielorazowego użytku sztuka   

3.3     

                                                           
1 Każdy typ środka ochrony osobistej oraz doposażenia powinien być podany w osobnym wersie wraz ze wskazaniem liczby zakupionych sztuk 
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4 Środki ochrony osobistej2 Rękawiczki 
jednorazowe 

sztuka 
  

4.1 Maseczki jednorazowe sztuka   

4.2 Płyny do dezynfekcji rąk litr   

4.3 Płyny do dezynfekcji powierzchni litr   

     

     

 

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

Lp. 
Numer  pozycji z zakresu 
rzeczowo-finansowego 

Numer dokumentu 
(Nr faktury, rachunku, 

listy płac itp..) 

Data 
wystawienia 
dokumentu 

Szczegółowa 
nazwa kosztu 

(Czego dotyczy 
wydatek) 

Data (daty) zapłaty 

Wartość całkowita 
dokumentu księgowego 

(faktury/rachunku/listy płac 
(zł)) 

Koszt kwalifikowany 
związany z realizacją 

zadania  

w tym: 

VAT (dot. kosztu 
związanego z 

realizacją zadania) 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

…                 

                  

     Wydatki ŁĄCZNIE     

 
 

                                                           
. 
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4. Rozliczenie kwoty dofinansowania 
 

    

Kwota dofinansowania 

w tym: 

ogółem     
środki Unii 

Europejskiej 
środki budżetu 

państwa 

1 
Całkowita wartość projektu           

2 

Środki przekazane dotychczas w formie 
zaliczki 

        

3 

Kwota dotychczas rozliczonych środków 
(jeżeli dotyczy) 

        

4 
Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem         

5 
Procent rozliczenia 

        

 
 

 
5. UWAGA: Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do sprawozdania wyciągi bankowe z wyodrębnionego na potrzeby projektu rachunku bankowego 

ujętego w Umowie o grant potwierdzające każdy wydatek. Wszystkie rubryki sprawozdania powinny być wypełnione na komputerze.  
Dodatkowo należy przesłać część sprawozdania pn. „Zestawienie wydatków” w  formacie excel. 

 

 

Oświadczam(-y), że: 



  
         Projekt „Wsparcie dla Mazowsza”  

             realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój  finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 
 

1) poniesione wydatki dotyczyły wyłącznie wsparcia w obszarze przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz łagodzeniem skutków wynikających  
z pandemii w instytucji, która otrzymała wsparcie w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”; 

2) wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym, 
3) wszystkie wydatki  podane w sprawozdaniu wydatki są poniesione w okresie zgodnym z okresem wniosku o grant, 
4) Wszystkie wydatki są zgodne z Wytycznymi w zakresie monitorowania i Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności, 
5) Wszystkie dokumenty poświadczające poniesione w ramach sprawozdania wydatki są oznakowanie za pomocą: znaku Funduszy Europejskich z nazwą Programu; 

barw Rzeczypospolitej Polskiej; znaku Unii Europejskiej z nazwą Europejski Fundusz Społeczny, nazwy projektu oraz numerem Umowy o grant   
 i datą jej podpisania. (w przypadku faktur należy ograniczyć się do opisu  dokumentu bez  wstawiania logotypów). 
 

W przypadku dołączenie do sprawozdania załączników należy podać ich nazwę i liczbę ( o ile dotyczy). 

Data wypełniania sprawozdania (wypełnia Wnioskodawca):  

Data pieczęć i podpis księgowego/ księgowej( wypełnia Wnioskodawca): 

Pieczęć i podpis osób uprawnionych do reprezentowania Podmiotu (wypełnia Wnioskodawca): 

 

Uwagi dotyczące sprawozdania (wypełnia pracownik CENTRUM):  
 zatwierdzone 
 skierowane do poprawy 
 odrzucone 

Zatwierdzone/skierowane do poprawy/odrzucone3 wypełnia pracownik CENTRUM): 

                                                           
3 Zaznaczyć właściwe.  
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Data i podpis pracownika merytorycznego CENTRUM: 

Pieczęć i podpis Dyrektora MCPS: 

 


