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Nazwa zleceniobiorcy

Zaktualizowany kosztorys i harmonogram
na realizację zadania:

„Wspieranie szkolenia sportowego” –
Działanie I: Szkolenie sportowe w klubach sportowych
w terminie lipiec - grudzień 2017 r.
(Uwaga: wprowadzone zmiany nie mogą naruszać kryteriów podanych
w warunkach szczegółowych do Konkursu)
Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, dostosowana do kwoty
otrzymanej dotacji:
Całkowity koszt (w zł) .....................
w tym otrzymana kwota dotacji (w zł) ......................
w tym inne środki finansowe ogółem (w zł) ........................
w tym wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem (w zł) ...........................
1. Należy wykazać nie większy niż deklarowany w ofercie procentowy udział kwoty
dotacji w całkowitych kosztach zadania; nie dopuszcza się zamiany deklarowanego
w ofercie procentowego udziału wkładu finansowego na wkład osobowy lub rzeczowy,
w tym wycenę pracy społecznej członków;

Rodzaj miary

Rodzaj kosztów

Koszt jednostkowy
(w zł)

Lp.

Liczba jednostek

2. Zadeklarowane inne środki finansowe oraz wkład osobowy i rzeczowy muszą zostać
wykorzystany w trakcie realizacji zadania.

Koszt
całkowity
(w zł)

z
wnioskowanej
dotacji
(w zł)

z
innych środków
finansowych
(w zł)

z
wkładu
osobowego
(w zł)

z
wkładu
rzeczowego
(w zł)

Razem:

1

Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego
Lp.
1

Koszt całkowity

zł

Otrzymana kwota dotacji

zł

Inne środki finansowe ogółem

2

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 2.1–2.4)

zł

2.1 Środki finansowe własne

zł

2.2 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania publicznego

zł

Środki finansowe z innych źródeł publicznych
2.3 Nazwa(‐wy) organu(‐nów) administracji publicznej lub jednostki(‐tek) sektora finansów publicznych,

zł

2.4 Pozostałe
Wkład osobowy i wkład rzeczowy ogółem:

zł

który(‐ra,‐re) przekazał(a, y) lub przekaże(‐żą) środki finansowe):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zł

(należy zsumować środki finansowe wymienione w pkt 3.1 i 3.2)

3

3.1 Wkład osobowy

zł

3.2 Wkład rzeczowy

zł

4

Udział kwoty dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego

%

5

Udział innych środków finansowych w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

%

6

Udział wkładu osobowego i wkładu rzeczowego w stosunku do otrzymanej kwoty dotacji

%

Uwagi dotyczące programu rzeczowego oferty i harmonogramu działań, dostosowane
do zmienionej kalkulacji (należy podać wprowadzone zmiany w stosunku działań
zaplanowanych w ofercie, a w przypadku braku zmian należy napisać, że zadanie będzie
realizowane zgodnie ze złożoną ofertą):
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................
(podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli)

Łódź, dnia 21 lipca 2017 roku
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