Regulamin programu grantowego pn. INICJATYWY
Obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r.
ZAŁĄCZNIK NR 4

Sprawozdanie z wykorzystania przyznanego grantu
i realizacji Projektu
Nazwa Organizacji / Beneficjenta
Adres
Dane osoby składającej
sprawozdanie
Telefon do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Kwota grantu

10.000 zł

Część I. Część merytoryczna
1.

Jakie działania zostały zrealizowane w ramach otrzymanego grantu?

2.

Proszę opisać odbiorców i korzyści z działania.

3.

Proszę podać liczbę i charakterystykę grup osób, które skorzystały na realizacji projektu.

4.

Jaki był wpływ podjętych działań na poziomie lokalnym?

5.

Jakie były największe wyzwania przy realizacji projektu?

6.

Czy informacja o finansowaniu projektu z grantu w ramach programu grantowego
INICJATYWY Carlsberg Polska była prezentowana w mediach? Jeśli tak, to proszę wskazać
w jakich? (jeśli to możliwe, prosimy też o wklejenie linków do publikacji i postów w mediach
społecznościowych)

Regulamin programu grantowego pn. INICJATYWY
Obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r.

Część II. Część finansowa
Oświadczenie Beneficjenta w związku z wykorzystaniem grantu od Carlsberg Polska i wykonaniem
umowy darowizny:

1.

Beneficjent oświadcza, że środki finansowe przekazane na podstawie umowy darowizny
zostały przekazane i wykorzystane zgodnie z umową oraz oświadcza, że ich wykorzystanie
zostało potwierdzone w sposób opisany w umowie oraz udokumentowane w niniejszym
sprawozdaniu.

2.

Beneficjent oświadcza, że otrzymane środki finansowe (grant) zostały wykorzystane zgodnie
z umową darowizny i przeznaczeniem zawartym w § (do uzup.) ust. (do uzup.) umowy w
całości / w części* (proszę zaznaczyć właściwe).

3.

Beneficjent oświadcza, że przekazanie ww. środków finansowych podlega / nie podlega*
opodatkowaniu podatkiem: ……………………………..………………………………………….
oraz, że wszelkie podatki lub opłaty, w tym ………………………………………….
zostały / nie zostały* uiszczone, co potwierdzają odpisy następujących dokumentów:
……………………………………………………………………………………..
stanowiących załącznik do niniejszego oświadczenia.

4.

Beneficjent zobowiązuje się zachować wszelką dokumentację z wykorzystania grantu (w tym
dokumentację finansowo-księgową) dla celów kontroli oraz przez okres przewidziany
właściwymi przepisami prawa.

_________________________________________
Za Beneficjenta (data i podpis)

