Załącznik nr 3b do Umowy

Raport końcowy
dla Beneficjentów Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej
Nowoczesna Promocja Zagraniczna

I. Informacje dotyczące Projektu

Nr Projektu
Tytuł Projektu
Nazwa Beneficjenta
Nazwa Partnera 1….
Nazwa Partnera ….
Kwota finansowania
Okres realizacji Projektu

Nr raportu
Raport za okres
Wnioskowana kwota płatności
Wysokość odsetek wygenerowanych na koncie Projektu

II. Przebieg realizacji Projektu

Streszczenie zrealizowanego Projektu

W jaki sposób realizacja Projektu odpowiedziała na problemy zdiagnozowane we wniosku o udział w
Programie

Nr i nazwa zadania (tabela przygotowywana odrębnie dla każdego zadania)
Data rozpoczęcia realizacji
zgodnie z wnioskiem o
finansowanie
Data zakończenia realizacji
zgodnie z wnioskiem o
finansowanie
Opis wykonanych działań

Rzeczywista data rozpoczęcia
realizacji zadania
Rzeczywista data zakończenia
realizacji zadania

Informacja o zmianach i opóźnieniach w realizacji zadania wraz z uzasadnieniem i informacją, czy miały one
wpływ na prawidłową i terminową realizację Projektu (jeśli dotyczy)
Osiągnięte rezultaty i produkty
Nr i nazwa
rezultat/produktu

Wartość
planowana

Wartość osiągnięta (łącznie Komentarz
Beneficjenta
(w
od
początku
realizacji szczególności, jeśli osiągnięte
projektu)
rezultaty są inne niż planowane)

Rezultat/produkt 1
Rezultat/produkt 2
Rezultat/produkt ….

Proszę odnieść się do ryzyk zidentyfikowanych we wniosku i określić ich wpływ na realizację Projektu

Proszę opisać działania z zakresu monitoringu i ewaluacji podjęte w trakcie realizacji Projektu

Wartość dodana uzyskana dzięki realizacji Projektu

Liczba wyjazdów za granicę zrealizowanych w ramach
Projektu
Liczba przyjazdów z zagranicy zrealizowanych w ramach
Projektu
Proszę opisać kraje, do/z których realizowane były wyjazdy/przyjazdy oraz cel wyjazdu/przyjazdu

III. Raport finansowy

Nr i nazwa zadania
Lp

1
2
3
4

Nazwa
kosztu

Stawka
/ cena
jednost
kowa

Liczba

Poniesiony
koszt

Numer i rodzaj
dokumentu
księgowego
potwierdzającego
poniesienie kosztu

Koszt całkowity
zaplanowany we
wniosku o
finansowanie

Procent
wydatkowania
(łącznie od
początku realizacji
projektu)

Instytucja, do
której
przyporządkowa
na jest pozycja
kosztowa

Pozycja 1
Pozycja 2
Pozycja 3
Pozycja ….

SUMA
1
2
3
4

Kwota finansowania Projektu
Kwota zaliczki
Kwota płatności okresowej (dotyczy projektów trwających pow. 8 mies.)
Kwota płatności bilansującej

Dodatkowe informacje i komentarze

IV. Załączniki

V. Oświadczenia

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym raporcie są zgodne ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego,
dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne.

