
ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O PROJEKTE 

podporeného Komunitnou nadáciou Liptov
  

    číslo projektu – vyplní KNL

 Základné údaje o predkladateľovi projektu

A.  ak je žiadateľom jednotlivec, uveďte:

Názov projektu  

Meno a priezvisko žiadateľa  Číslo OP  

Adresa  Podpis ...............................................
.

B.  ak je žiadateľom organizácia, uveďte:

Názov projektu  

Názov organizácie  IČO organizácie  

Adresa  DIČ organizácie  

Štatutárny zástupca organizácie  Podpis ................................................

Osoba zodpovedná za projekt  Číslo OP  

Tel., e-mail  Podpis ................................................

 Základné údaje o priebehu projektu

Výška získaného grantu od KNL  

Výška druhej splátky  

Výška finančnej spoluúčasti (vlastný vklad)  

Výška nefinančnej spoluúčasti  
 (nemusí byť vyčíslená na finančné prostriedky, stačí vymenovať, čo ste do projektu vložili)

Počet ľudí priamo zapojených do realizácie projektu  

Počet darovaných odpracovaných hodín (1 hod práce x 2,30,- €)  

Hodnota diela celkom  
(grant + finančné a nefinančné dary + odpracované hodiny 
1 hod/2,30 EUR)



Záverečnú programovú správu treba vypracovať ako samostatnú prílohu. Má obsahovať:

 Čo konkrétne ste v rámci projektu urobili.
 Časový harmonogram 
 Lokalizácia projektu
 Kto vám pri realizácii projektu pomáhal.
 Aké skúsenosti máte (pozitívne aj negatívne) so spoluprácou KNL? Čo navrhujete v budúcnosti zmeniť, aby 

bola spolupráca lepšia?
 Čo sa Vám v projekte nepodarilo zrealizovať a prečo?
 Dosiahnuté výsledky alebo výstupy (fotodokumentácia, video, informačný materiál,...)

Finančná správa o čerpaní grantu od KNL:

č. Položka podľa rozpočtu získané od
KNL

vlastný vklad
10% povinná

spoluúčasť

ostatné
získané zdroje

spolu doklad

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v záverečnej programovej a finančnej správe sú pravdivé a právne. 

.............................................................. ..............................................................
Osoba zodpovedná za projekt             Dátum
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