Forma patvirtinta
Kūno kultūros ir sporto departamento
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus
2017 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-336
20____m. _____________ ____d.. Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutartis Nr. FS______

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS ATASKAITA
20___ m. ______________________d. Nr.______
(Sudarymo data ir numeris)

I. BENDRIEJI PROJEKTO DUOMENYS
1. Projekto vykdytojo (toliau – Vykdytojas) pavadinimas, kodas

1.2 Adresas, telefonas, el. paštas

1.3 Projekto pavadinimas

1.4 Projekto vadovo vardas, pavardė, pareigos, darbo/mobilus telefonas, el. paštas

1.5 Pagrindinė projekto įgyvendinimo vieta

1.6 Projekto dalyvių ir tiesioginių vykdytojų skaičius
(pildo sporto visiems sąjūdžio plėtotės projektų vykdytojai)
Bendras projekto sportininkų ir sportuotojų skaičius, iš jų pagal amžių:
7-13 m.
14-29 m.
30-60 m.
60 m. ir daugiau
Projekto vykdytojo atstovų, įgyvendinančių projektą, skaičius.
1.7 Projekto dalyvių ir tiesioginių vykdytojų skaičius
(pildo didelio sportinio meistriškumo plėtotės, sporto mokslo ir sporto specialistų rengimo bei jų tobulinimo
plėtotės, sporto bazių priežiūros ir statybos plėtotės, sportinio inventoriaus ir įrangos įsigijimo projektų
vykdytojai)
Bendras projekto dalyvių skaičius
Projekto vykdytojo atstovų, įgyvendinančių projektą, skaičius

1.8 Projekto biudžetas
Lėšų poreikis projekto įgyvendinimui, nurodytas paraiškoje
1.9 Gautų lėšų projekto įgyvendinimui detalizavimas pagal šaltinius
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšos
Savivaldybės lėšos
ES struktūrinių fondų lėšos
Tarptautinių sporto organizacijų lėšos
Rėmėjų lėšos
Nuosavos lėšos
Kitų šaltinių lėšos (įvardinti)
IŠ VISO
1.10 Projekto įgyvendinimo išlaidos
Eil.
Nr.

Projekto išlaidų pavadinimas

Iš viso
(litais)

Fondas

Lėšų šaltiniai
Savivaldybė Rėmėjai

Kiti šaltiniai
(įvardinti)

1
2
3
4
5
6
7
8
IŠ VISO
II. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2.1 PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS APRAŠYMAS
(Projekto veiklų trumpas apibudinimas – kokios veiklos buvo vykdomos projekto metu ir kur jos buvo
vykdomos. Ar sėkmingai pavyko įgyvendinti projektą, kokios teigiamos ar neigiamos priežastys įtakojo projekto
vykdymą. Taip pat prašome nurodyti, kuo realiai įgyvendinta projekto veikla skyrėsi nuo paraiškoje numatytos.
Šioje dalyje taip pat nurodykite kaip buvo vykdomas projekto administravimas)

2. 2. PROJEKTO ORGANIZATORIAI
(Trumpai apie tiesioginius vykdytojus, įgyvendinančius projektą – kontaktiniai telefonai, jų kompetencija ir
patirtis).

2.3 PROJEKTO DALYVIAI
Kas buvo projekto dalyviai (tikslinė projekto grupė)?

2.4 BENDRADARBIAVIMAS
(Jeigu projektas buvo įgyvendinamas kartu su partneriais - nurodykite juos. Nurodykite kaip partneriai prisidėjo
prie projekto įgyvendinimo. Kokios buvo naudojamos bendradarbiavimo su partneriais formos.)

2.5 PROJEKTE ĮVARDINTŲ LAUKIAMŲ REZULTATŲ ANALIZĖ
Eil.
Planuotas rezultatas (iš paraiškos)
Nr.
1
2
3
4
5
6

Pasiektas rezultatas

Jeigu laukiamas rezultatas nepasiektas – nurodyti priežastis.
2.6 PROJEKTO NAUDA, TĘSTINUMAS
(Kokia projekto nauda? Ar numatote tęsti šį projektą? Kam bus naudojamas įsigytas turtas? Tęstinumo atveju
kaip planuojate surinki projekto biudžetą.)

2.7 PAPILDOMA INFORMACIJA
(Siūlymai, pageidavimai ir pastebėjimai dėl projekto įgyvendinimo. Pasiūlymai ar pageidavimai Kūno kultūros ir
sporto rėmimo fondo tarybai. Kita papildoma informacija)
2.8. PARAŠAI
Ataskaitą rengė (Vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas, faksas):

(Vykdytojo atstovo pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

A.V.
(antspaudas, jei Vykdytojas antspaudą privalo turėti)

__________________________________
(Vykdytojo finansininko arba galinčio tvarkyti
apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

(Vardas, pavardė, parašas)

