Załącznik Nr 2
do ogłoszenia o otwartym konkursie projektów
na wsparcie rozwoju sportu
na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 2014
…....………………………….
(pieczęć wnioskodawcy)
Poświadczenie złożenia wniosku:

KOREKTA ZAKRESU RZECZOWEGO I FINANSOWEGO
dotycząca złożonego wniosku na realizację projektu pn. ............................................................... (wpi sać

nazwę

własną

zaproponowaną

we

wniosku)

o

którego

dofinansowanie

ubiega/ją

się ........................ (nazwa wnioskodawcy/ów) w ramach .... konkursu projektów, ogłoszonego Zarządzeniem nr .../.... Burmistrza Miasta Złotowa z dnia ..... ............. 20.... r. w sprawie ogłoszenia .... konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 20..... w związku z
przyznaniem mniejszej ilości środków finansowych na realizacje w/w projektu zgodnie z Zarządzeniem
Nr ...../... Burmistrza Miasta Złotowa z dnia .... ............ 20...... r. w sprawie rozstrzygnięcia .... konkursu
projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Złotów w roku 20...
I. Skorygowany zakres rzeczowy projektu i jego charakterystyka:
1) Cel projektu:

2) Zakładane rezultaty realizacji projektu w tym na terenie Gminy Miasta Złotów:

3) Grupy docelowe:

4) Terminy i miejsca realizacji projektu (harmonogram):
Lp.

Poszczególne etapy/działania,

Termin realizacji

Miejsce

Wnioskodawca

Liczba

jakie będą prowadzone w związku

(należy określić ramy

realizacji.

lub inny podmiot

uczestników/

z realizowanym projektem

czasowe realizacji

odpowiedzialny

zawodników.

(działania należy przedstawić w

poszczególnych

za działanie w

taki sposób, aby wynikały z nich

etapów/działań, które

zakresie

osiągane produkty, np. liczba

składają się na realizację

realizowanego

godzin zajęć, itp.).

całego projektu).

działania.

II. Skorygowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji projektu:
1) Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów, jakie zostaną wykorzystanie do realizacji projektu:
Lp.

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne związane
z realizacją projektu)

koszt całkowity

W Y D A T K I:
o charakterze finansowym:

o charakterze

do pokrycia z

z tego do pokrycia

niefinansowym:
do pokrycia z

wnioskowanej

z finansowych

wkładu osobowego

dotacji (w zł).

środków

(pracy społecznej

własnych,

członków i

środków z innych

świadczeń

źródeł , wpłat i

wolontariuszy) (w

opłat adresatów

zł).

realizacji
projektu (w zł)

projektu (w zł).

1.
2.
3.
...
O G Ó Ł E M:

w tym wydatki na poszczególne sekcje sportowe (jeśli dotyczy):
sekcja/kategoria

koszt całkowity

do pokrycia z

z tego do pokrycia

do pokrycia z

……………………………………….

(w zł).

wnioskowanej

z finansowych

wkładu osobowego

dotacji (w zł).

środków

(pracy społecznej

własnych,

członków i

środków z innych

świadczeń

źródeł , wpłat i

wolontariuszy) (w

opłat adresatów

zł).

projektu (w zł).
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1.
2.
3.
...

2) Przewidywane źródła finansowania projektu:

1.

2.
1. Finansowy wkład własny

wnioskodawcy

3.1

2. Niefinansowy wkład

………........ zł

……..%

Środki finansowe własne.

………........ zł

……..%

………........ zł

……..%

………........ zł

……..%

………........ zł

……..%

………........ zł

……..%

………........ zł

……..%

………........ zł

100 %

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe
wymienione w pkt. 3.1-3.3):
wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego
środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności:

3.2

dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)

3.3
własny wnioskodawcy

Wkład własny wnioskodawcy:
5.

3.

Wnioskowana kwota dotacji.

4.

pozostałe

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca
społeczna członków).

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

III. Inne zmiany:

............…...………….....…………………………......
(pieczęcie i podpisy osób uprawnionych ze strony
wnioskodawcy)
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