Raport z postępu realizacji grantu
Raport za okres:

od …………. do ……………
☐ Sprawozdawczy

Rodzaj raportu:

☐ Rozliczający I transzę
☐ Rozliczający II transzę

1. Część informacyjna
1.Tytuł grantu:
2. Nazwa wnioskodawcy:
3. Nazwa Grantobiorcy:
4. Okres realizacji grantu:
5. Wartość grantu:
6. Osoba/y uprawniona/e do składania i podpisywania raportu
w imieniu Wnioskodawcy

Suma kontrolna:

1

7. Osoba przygotowująca raport (imię, nazwisko, telefon,
email):
2. Część rzeczowa
8. Stan realizacji działań w ramach grantu w okresie sprawozdawczym:
Lp.
1

Nazwa działania
Działanie 1 – Szkolenie kadry PDN i BP

2

Działanie 2 – Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli
i dyrektorów szkół i przedszkoli

3

Działanie 3 – Opracowanie pakietów materiałów
dydaktycznych zawierających m.in. scenariusze
zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli i uczniów
(minimum 1 pakiet dla każdego Grantobiorcy)

Stan realizacji

2

Suma kontrolna:

4

Działanie 4 – Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji
przedsięwzięcia grantowego

9. Problemy napotkane w czasie realizacji grantu zagrażające
realizacji założeń grantu:
10. Przyjęte środki zaradcze:

11. Wskaźniki grantu:
Nazwa wskaźnika
pomiaru stopnia
osiągnięcia rezultatu
(zgodnie z wnioskiem
grantowym)

1) Liczba uczestników,
którzy rozwinęli

Jednostka
pomiaru

osoba

Wartość
docelowa
wskaźnika

Wartość
Wartość
wskaźnika
wskaźnika
do
osiągnięta
osiągnięcia w okresie
przy
spraworozliczaniu zdawczym
I transzy
Wskaźniki rezultatu

Wartość
wskaźnika
osiągnięta
kumulatywnie od
początku
realizacji

% wykonania Przyczyny nieosiągnięcia
zakładanej wartości
wskaźników do rozliczenia
transzy (opis)

3

Suma kontrolna:

kompetencje w zakresie
edukacji zdalne
2) Liczba nauczycieli ze
szkół i przedszkoli objętych
działaniami szkoleniowymi
w zakresie kształcenia na
odległość
3) Liczba pracowników
placówek doskonalenia
nauczycieli, bibliotek
pedagogicznych objętych
działaniami szkoleniowymi
w zakresie kształcenia na
odległość
4) Liczba PDN/BP, które
wdrożyły działania
doradcze i konsultacyjne
w zakresie kształcenia na
odległość skierowanych do
nauczycieli szkół
i przedszkoli
5) Liczba uczestników
objętych wsparciem
w zakresie zwalczania lub
przeciwdziałania skutkom
pandemii COVID-19

osoba

Wskaźniki produktu

osoba

sztuka

osoba

4

Suma kontrolna:

6) Liczba pakietów
materiałów
przygotowanych dla
nauczycieli
7) Liczba PDN/BP
doposażonych w sprzęt
w ramach przedsięwzięcia

sztuka

sztuka

3. Postęp finansowy
12. Wartość grantu:
13. Kwota środków rozliczonych w ramach grantu wynikająca z poziomu
osiągniętych wskaźników:
14. Procent rozliczenia:
15. Kwota pozostała do wydatkowania/rozliczenia:

5

Suma kontrolna:

17. Realizacja grantu za okres, za który składany jest raport:
Nazwa zadania (zgodnie z wnioskiem
Kwota
grantowym)
dofinansowania
(zgodnie
z budżetem
grantu ujętym
we wniosku
grantowym)
Działanie 1 – Szkolenie kadry PDN i BP

Kwota
rozliczanego
grantu
w okresie
sprawozdawczym

Kwota
rozliczonego
grantu
kumulatywnie
od początku
realizacji
grantu

Pozostało
do
rozliczenia
w okresie
sprawozdawczym

Pozostało
do
rozliczenia
grantu
ogółem

Procent
rozliczenia

Działanie 2 – Szkolenia i doradztwo dla nauczycieli
i dyrektorów szkół i przedszkoli
Działanie 3 – Opracowanie pakietów materiałów
dydaktycznych zawierających m.in. scenariusze
zajęć/lekcji zdalnych, materiały dla nauczycieli
i uczniów (minimum 1 pakiet dla każdego
grantobiorcy)
Działanie 4 – Zakup sprzętu niezbędnego do
realizacji przedsięwzięcia grantowego
Razem zadania
Środki trwałe
Razem:
18. Pozostałe uwagi Grantobiorcy:

6

Suma kontrolna:

4. Wnioski Grantodawcy dotyczące przyjęcia/odrzucenia raportu

Wnioski Grantodawcy dotyczące przyjęcia lub odrzucenia raportu i zakresu poprawek, jakie należy wprowadzić do raportu

Wnioski Grantodawcy dotyczące przyjęcia/odrzucenia raportu lub zakresu zmian, jakie należy wprowadzić do raportu w osobnym dokumencie

…………………………………………………………
Data i podpis osoby/osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli

7

Suma kontrolna:

