
    
 

 

 

 
 

 

 

Sprawozdanie z testowania innowacji społecznej 

 

1. Podstawowe informacje dotyczące sprawozdania 

 

 

  

Nazwa grantobiorcy  

Numer umowy grantowej  

Tytuł innowacji społecznej  

Termin objęty 

sprawozdaniem 

 

Data sporządzenia 

sprawozdania 

 

Typ sprawozdania  Cząstkowe / końcowe (podkreślić właściwe) 



    
 

 

2. Informacje dotyczące przebiegu testowania innowacji społecznej 

 

2.1 Informacja o rozbieżnościach i przyczynach rozbieżności pomiędzy specyfikacją innowacji a 

rzeczywistym przebiegiem testowania 

a) W zakresie przeprowadzonych działań 

Czas Nazwa działania i opis 

zgodnie ze specyfikują 

innowacji 

Informacja o wykonanych 

działaniach w trakcie testowania 

Czy wystąpiły istotne 

rozbieżności pomiędzy 

testowaniem o opisem w 

specyfikacji innowacji 

(TAK/NIE)? 

1 miesiąc                   

2 miesiąc                   

3 miesiąc                   

4 miesiąc 

(Ostateczny 

termin złożenia 

sprawozdania 

cząstkowego) 

                  

5 miesiąc                   

6 miesiąc 

(Ostateczny 

termin złożenia 

sprawozdania 

cząstkowego) 

                  

 

Uzasadnienie dla istotnych rozbieżności: 

      

 

b) W zakresie osiągniętych wskaźników (efektów testowania innowacji) 

 

Czas Efekty (wskaźniki) testowania 

innowacji - specyfikacja 

innowacji społecznej 

Efekty(wskaźniki) testowania 

innowacji osiągnięte 

Czy wystąpiły istotne 

rozbieżności w 

osiągniętych 

wskaźnikach? (TAK/NIE) 

1 miesiąc                   

2 miesiąc                   

3 miesiąc                   

4 miesiąc 

(Ostateczny termin 

złożenia sprawozdania 

                  



    
 

 

cząstkowego) 

5 miesiąc                   

6 miesiąc 

(Ostateczny termin 

złożenia sprawozdania 

cząstkowego) 

                  

 

Uzasadnienie dla istotnych rozbieżności: 

      

 

c) W zakresie dowodów, na podstawie których można zweryfikować osiągnięcie wykonanych 

wskaźników 

 

Czas Dowody osiągnięcia wskaźników - 

specyfikacja innowacji społecznej 

Dowody załączone do 

sprawozdania 

Czy wystąpiły istotne 

rozbieżności w 

dowodach osiągnięcia 

wskaźników? 

1 miesiąc                   

2 miesiąc                   

3 miesiąc                   

4 miesiąc 

(Ostateczny termin 

złożenia sprawozdania 

cząstkowego) 

                  

5 miesiąc                   

6 miesiąc 

(Ostateczny termin 

złożenia sprawozdania 

cząstkowego) 

                  

 

Uzasadnienie dla istotnych rozbieżności: 

      

 

2.3. Informacja o istotnych czynnikach ryzyka, które wystąpiły w toku testowania  

 

Wskaźnik 

testowania 

innowacji 

Czynnik ryzyka - opis Działania podjęte w odpowiedzi na ryzyko 

                  



    
 

 

                  

                  

                  

 

2.4 Informacja o kosztach związanych z testowaniem innowacji społecznej 

Czas Łączny poziom kosztów 

zaplanowanych w "Specyfikacji 

innowacji społecznej" 

Łączny poziom wydatków poniesionych w danym 

miesiącu 

1 miesiąc   

2 miesiąc   

3 miesiąc   

4 miesiąc 

(Ostateczny termin 

złożenia sprawozdania 

cząstkowego) 

  

5 miesiąc   

6 miesiąc 

(Ostateczny termin 

złożenia sprawozdania 

cząstkowego) 

  

 

Uzasadnienie dla istotnych rozbieżności: 

      

 

2.5 Czy dotychczasowy przebieg testowania innowacji społecznej powoduje konieczność 

wystąpienia o zmiany w "Specyfikacji innowacji społecznej" lub umowie? Jakiego typu to mogą 

być zmiany? 

      

 

  



    
 

 

3. Oświadczenia 

 

Oświadczam(-y), że: 

1) Wszystkie podane w sprawozdaniu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

2) Wydatki poniesione w toku testowania innowacji społecznej są zgodne ze "Specyfikacją innowacji 

społecznej" załączoną do umowy grantowej. 

 

 

Do sprawozdania załączamy oryginały dokumentów 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

................................................................. 

................................................................. 

................................................................. 

(podpis osoby upoważnionej 

lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu 

grantobiorcy) 

 

 Data ........................................................  



    
 

 

 

Załącznik A - Protokół odbioru efektów cząstkowych / końcowych innowacji społecznej 

 

1. Informacja o innowacji społecznej 

 

2. Efekty cząstkowe / końcowe testowania innowacji społecznej 

 

L.P Efekty testowania zgodnie ze specyfikacją 

innowacji społecznej 

Informacja o odbiorze efektu 

testowania (TAK / NIE) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

.....   

 

3. Uzasadnienie odbioru lub braku odbioru efektów innowacji społecznej 

 

 

 

4.  Informacje o karach umownych, rozwiązaniu umowy (jeżeli dotyczy) 

 

 

 

  

Podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu operatora 

podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób 

upoważnionych do składania oświadczeń woli w 

imieniu grantobiorcy 

 

Nazwa grantobiorcy  

Numer umowy grantowej  

Tytuł innowacji społecznej  


