
Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia 

Rzeszów,  08/01/2016 r. 

Dokumenty  
związane  
z zakończeniem  
Inicjatywy 
 
Projekt sfinansowany ze środków  
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej.  
 
Za  treść prezentacji  odpowiada wyłącznie 
„Stowarzyszenie „Pro Carpathia” 
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Sporządzony pomiędzy: 
      Wykonawcą …. 
a    Liderem Inicjatywy / Bezpośrednim odbiorcą … 
działającym w imieniu Organizatora Projektu/Zamawiającego  
      Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 
 
Przedmiot odbioru: 
    
 
 Lp. 

Nazwa wydatku  
(dokładna specyfikacja zamówienia na podstawie potrzebnych 

materiałów do wykonania, liczby sztuk, parametrów 
technicznych) 

Jednostka  
miary 

1 

2 

Wykonawca 
…………………………………………. 

Lider Inicjatywy/bezpośredni odbiorca 
…………………………………………. 

Organizator Projektu/ Zamawiający 
…………………………………………. 

W 3 egz. 
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Podpis Lidera Inicjatywy 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INICJATYWY 

 

 

 

Lider Inicjatywy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z realizacji Inicjatywy w biurze 

Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 

 

Termin:  

do 14 dni od zakończenia ostatniego zadania w ramach Inicjatywy (zgodnie z 

harmonogramem rzeczowo-finansowym Inicjatywy) 

 

Organizator ma prawo do zgłoszenia uwag i wezwania do uzupełnień. 

Sprawozdanie musi zostać ostatecznie zatwierdzone przez Organizatora 
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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INICJATYWY 

Pytania zawarte w sprawozdaniu: 

 Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym we wniosku? Jeśli 

nie – dlaczego? 

 Czy Lider Inicjatywy współpracował z innymi podmiotami w ramach realizacji Inicjatywy (np. 

instytucje, grupy, stowarzyszenia) – jeśli tak, opisać na czym polegała współpraca? 

 Jak oceniają Państwo zaangażowanie mieszkańców w działania związane z realizacją 

Inicjatywy? 

 Czy Lider Inicjatywy podjął się działań związanych z promocją Inicjatywy? – jeżeli tak, proszę 

podać (informacje w mediach, ogłoszenia, informacja na własnej stronie itp.) 

 Jakie pozwolenia/zgody/decyzje wymagane prawem były uzyskane  – opisać kiedy je uzyskano 

i dołączyć kserokopie 

 W jaki sposób Lider Inicjatywy zapewni trwałość  (tzn. utrzymanie efektów) danej Inicjatywy? 

 Jakie korzyści dla środowiska naturalnego i mieszkańców przyniosła realizacja Inicjatywy?  

 

 

 



Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia 



Projekt: Inicjatywy oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia 

PROTOKÓŁ ODBIORU INICJATYWY 

NFOŚiGW ma prawo skontrolować Inicjatywę na miejscu w realizacji i okresie trwałości.  

Stowarzyszenie „Pro Carpathia” również monitoruje realizację Inicjatyw w terenie  

min. 1 wizyta monitorująca / Inicjatywa 

 

 

 

 

W dniu wykonania ostatniego zadania w ramach Inicjatywy, zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym następuje odbiór Inicjatywy przez Organizatora – na podstawie 

wizyty monitorującej.  
 

 

Dokument ten zostaje wysyłany  

do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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Pozycja  

w budżecie 
Nazwa zadania 

Wykonawca  

– nazwa, adres 

Wykonawcą zadania był (pozycja w budżecie zgodnie z harmonogramem z Umowy/ Zadanie/ 
Wykonawca): 

PROTOKÓŁ ODBIORU INICJATYWY (PDF) 

Ustalenia dotyczące wyników robót / pracy. Praca/zadanie została/o wykonana/e(*): 
 
 zgodnie z zatwierdzonym przez NFOŚiGW Wnioskiem Aplikacyjnym na realizację Projektu 
 zgodnie z umową na realizację Inicjatywy  pomiędzy Organizatorem a Liderem Inicjatywy 
 zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą. 
 

*uzasadnienie jeśli było inaczej 
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Protokół zostaje sporządzony na podstawie Umowy, pomiędzy Liderem Inicjatywy a 

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.  

 

NFOŚiGW sugeruje by Inicjatywy były przekazywane instytucjom użyteczności publicznej, czy 

właścicielom działki/ek, na których realizowana była dana Inicjatywa.  

 

Ostateczny formularz przekazania Efektów Rzeczowych Inicjatywy: 

 Komu przekazać efekty rzeczowe inicjatywy? 

 Kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie trwałości Inicjatywy przez 1-2 lata? 

    – w konsultacji !!! 

 

Dokument ten zostaje wysyłany do NFOŚiGW. 

 

 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA INICJATYWY  
– w konsultacji  



 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Projekt: Inicjatywy  oddolne na rzecz Zielonego Podkarpacia 

Małgorzata Draganik 

malgorzata@procarpathia.pl 

tel. 17 850 01 88 
www.zielonepodkarpacie.pl 


