
   

  1 

                                                                                   
 

Cross-border Cooperation Programme  

Poland-Belarus-Ukraine 2007-2013 

 

“Borderland culture as an integration platform of local communities  

in Bug Euroregion” 
Project №: IPBU.03.02.00-06-828/12 

 

ANNEX VI 

BRIEF NARRATIVE REPORT 
 

Report №:... / Nr Raportu 

 
Reporting period: 01.01.2014 – 30.04.2014 

 

 

 This report must be signed by the Authorised person. / Raport musi być podpisany przez 

upoważnioną osobę  

 Please complete the report using a computer Please expand the paragraphs as necessary. / Prosimy 

o uzupełnianie raportu za pomocą komputera. W razie konieczności prosimy o poszerzenie 

paragrafów. 

 Please send one copy of the report to the Association of Local Governments of Bug Euroregion. / 

Prosimy o przesłanie kopi raportu do SSERB  

 The Association of Local Governments of Bug Euroregion will reject any incomplete or badly 

completed reports. / SSERB odrzuci wszystkie niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione 

raporty. 

 The answer to all questions must cover the reporting period as specified in contract of micro-project 

financing. / Odpowiedzi na wszystkie pytania musza odnosić się do okresu sprawozdawczego 

określonego w Umowie o dofinansowanie mikroprojektu. 

 The report must be sent by e-mail and registered mail/ courier service or hand delivery not later than 

7 calendar days after the end of reporting period according to the schedule. / Raport musi zostać 

przesłany mailem oraz listem poleconym/kurierem lub dostarczony osobiście nie później niż 7 

dni kalendarzowych po zakończeniu okresu sprawozdawczego zgodnie z harmonogramem. 

 

 

1. Description / Opis 

 

1.1. Priority and measure of the Programme / Priorytet i działanie Programu 

Priority 3: Networking and people-to-people-cooperation  

Measure 3.2: Local communities’ initiatives 

 

1.2. Name of beneficiary of grant contract: / Nazwa beneficjenta 
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1.3. Name and title of the Contact person: / Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby do kontaktu 

 

1.4. Name of partners in the Action: / Nazwa partnerów w Projekcie 

 
Role in the Action (MLP/MP) / Rola w Projekcie 

(Partner Wiodący Mikroprojektu/ Partner 

Mikroprojektu) 

Name, country / Nazwa, kraj 

Lead partner of micro-project no ….. (MPL….) / 

Partner Wiodący mikroprojektu nr ….. (Partner 

Wiodący Mikroprojektu nr…..) 

 

 Partner of micro-project 1 (MP….1) / 

Partner 1 mikroprojektu (Partner 1 

Mikroprojektu nr …. ) 

 

  

 

1.5. Title of the Microproject: / Tytuł mikroprojektu 

 

1.6. Contract number: IPBU.03.02.00-06-828/12-00 / Numer Umowy grantowej 

 

1.7. Start date and end date of the reporting period: / Data początku i końca okresu 

sprawozdawczego 

 

 Start date:  01.01.2014 r. 

 End date:   30.04.2014 r. 
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2. Description of implementation of Action activities / Opis i wdrażanie działań w Projekcie 

2.1. Activities and results / Działania i rezultaty 

2.1.1 Please list all the activities and give brief description of activities implemented during the 

reporting period for the micro-project’s level
1
: / Prosimy o wymienienie oraz krótki opis 

wszystkich działań realizowanych podczas okresu sprawozdawczego na poziomie 

mikroprojektu. 

* including reason for modification, delay, cancellation of activities/ włączając przyczyny modyfikacji, opóźnień, 

anulowań działań 

Micro-project n level 

Activity (in line 

with Annex D of the 

Micro-project) / 

Działanie (zgodnie 

z Aneksem D 

Mikroprojektu 

Date and place/Period / 

Data i miejsce/ Okres 

Description of implemented activity 

(partner responsible; number of 

participants, etc; information on activity 

modifications* if any)  / Opis 

wdrażanego działania (partner 

odpowiedzialny; liczba uczestników, 

itd.; informacje na temat modyfikacji 
*
 

jeśli takie wystąpiły) 

Indicators of 

results 

achieved / 

Wskaźniki 

osiagniętych 

rezultatów 

    

    

    

* including reason for modification, delay, cancellation of activities/ Włączając przyczyny modyfikacji, opóźnień i 

anulowań działań 

2.1.2 Please list activities that were planned but have not taken place and/or postponed for later 

period and give the reasons for such postponement: / Prosimy o wymienienie działań, które były 

planowane ale nie zostały zrealizowane/ lub zostały przełożone na późniejszy okres z 

podaniem przyczyn. 

Micro-project level 

of the activity / 

Poziom działania 

mikroprojektu 

Activity (in 

line with 

Annex D of 

micro-project 

/ Działanie 

zgodnie z 

Aneksem D 

mikroprojektu 

Initially 

planned date / 

Początkowo 

planowana 

data 

Reason for change / 

przyczyna zmiany 

Impact of change 

and proposed 

solution / Wpływ 

zmainy oraz 

zaproponowane 

rozwiązanie 

     

     

     

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Put as many tables as you need / prosimy o wstawienie tylu tabel ile będzie potrzebne. 
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2.2 Project progress / postęp Projektu 

 

 in reporting period / 

w okresie 

sprawozdawczym 

from the beginning of 

the Action / od 

początku Projektu 

 Estimated micro-project’s 

progress/implemented activities in relation 

to (%) total activities/micro-project: / 

Przewidziany postęp mikro-projektu/ 

wdrażanych działań w odniesieniu do 

(%) wszystkich działań/ mikroprojektu 

  

  Estimated level of expenditure in relation 

to total budget (%): / Przewidziany 

poziom wydatku w odniesieniu do 

całego budżetu (%) 

   

 

2.3 Please describe any  difficulties or problems faced by partners during the reporting period / 

Prosimy opisać trudności lub problemy z którymi spotkali się partnerzy podczas okresu 

sprawozdawczego. 

2.4 Please provide an updated activity plan of the Action2 / Prosimy o przedstawienie 

uaktualnionego planu Mikroprojektu 

 

Year 1 / Rok 1 

Micro-project   
Months: Implementing body 

/ Instytucja 

wdrażająca 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

<Activity 1> / 

Działanie 1 
             Partner responsible 

for the 

implementation of 

the Micro-project / 

Partner 

odpowiedzialny za 

wdrażanie 

Mikroprojektu 

<etc>             Partner responsible 

for the 

implementation of 

the Micro-project / 

Partner 

odpowiedzialny za 

wdrażanie 

Mikroprojektu 

                                                 
2
 This plan will cover the activities in the calendar year / Ten plan będzie obejmował wydarzenia w roku 

kalendarzowym 
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Year 2 / Rok 2 

Micro-project   
Months: Implementing body 

/ Instytucja 

wdrażająca 
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

<Activity 1> / 

Działanie 1 
            Partner responsible 

for the 

implementation of 

the Micro-project / 

Partner 

odpowiedzialny za 

wdrażanie 

Mikroprojektu 

<etc>             Partner responsible 

for the 

implementation of 

the Micro-project / 

Partner 

odpowiedzialny za 

wdrażanie 

Mikroprojektu 

 

2.5 Please list all information and promotional materials produced during the reporting period / 

Prosimy o wymienienie wszystkich materiałów promocyjnych wykonanych podczas 

okresu sprawozdawczego 

Micro-project 

level / Poziom 

mikro-projektu 

Publications, information materials, 

etc / Publikacje, materiały 

informacyjne, itd. 

No of copies / 

Numer kopii 

Target group and methods 

of dissemination / Grupa 

docelowa oraz metody 

rozpowszechniania 

    

2.6  Please describe briefly activities to be implemented in the next reporting period (next 4 

months period) / Prosimy o podanie krótkiego opisu działań które będą realizowane w 

następnym okresie sprawozdawczym (następne 4 misiące) 

 

3. Partners and other Co-operation / Partnerzy oraz inna współpraca 

How do you assess the relationship between the partners of this Action? / Jak Państwo oceniają 

relacje pomiędzy partnerami w Projekcie? 

 

4. Visibility / Przejrzystość 
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How is the visibility of the EU contribution being ensured in the Action? / Jak widoczność 

wkładu Unii Europejskiej została zapewniona w Projekcie? 

 

 

The European Commission, Joint Managing Authority and Joint Technical Secretariat may 

wish to publicise the results of Actions. Do you have any objection to this report being 

published on EuropeAid, JMA/JTS website?  If so, please state your objections here. 

Contracting / Komisja Europejska, Wspólna Instytucja Zarządzająca oraz Wspólny 

Sekretariat Techniczny może zażyczyć sobie opublikowania rezultatów Projektu. Czy mają 

Państwo jakiekolwiek obiekcje do tego aby raport został opublikowany na stronie 

internetowej EuropeAid, WIZ/WST? Jeśli tak, prosimy o przedstawienie ich tutaj.   

 

5.1  works (if any)/ Prace (jeśli wystąpiły) 

 

Micro-project 

level / Poziom 

mikroprojektu 
Items contracted 

/ 

zakontraktowa

ne sztuki 

Name of 

Contractor
3
 

/ Nazwa 

wykonawc

y 

Date of 

signing / 

Data 

podpisan

ia 

Contract value / 

Wartość umowy 
Procurement 

procedure 

applied / 

Zastosowana 

procedura 

zamówień 

National 

currency 

/ Waluta 

narodow

a 

Amount / 

Kwota 

       

       

 

5.2 supplies (if any)/ Dostawy (jeśli wystapiły) 

 

Micro-project level 

/ Poziom 

mikroprojektu 
Items 

contracted / 

zakontraktow

ane sztuki 

Name of 

Contractor / 

Nazwa 

wykonawc

y 

Date of 

signing / 

Data 

podpisan

ia 

Contract value / 

Wartość umowy  
Procurement 

procedure 

applied / 

Zastosowana 

procedura 

zamówień 

National 

currency 

/ Waluta 

narodow

a 

Amount / 

Kwota  

       

       

 

5.3  services (if any) / Usługi (jeśli wystąpiły) 

 

Micro-project level 

/  Poziom 

mikroprojektu 
Items 

contracted/ 

zakontraktow

ane sztuki 

Name of 

Contractor/ 

Nazwa 

wykonawc

y 

Date of 

signing 

/Data 

podpisan

ia  

Contract value/ 

Wartość umowy 
Procurement 

procedure 

applied/ 

Zastosowana 

procedura 

zamówień 

National 

currency/ 

Waluta 

narodow

a 

Amount/ 

Kwota  

       

       

 

 

 

                                                 
 
3
  “Contractor” within the meaning of the Guidelines and the PRAG (version from November 2010) corresponds to the 

“subcontractor” within the meaning of the relevant Ukrainian legislation. / “Wykonawca” w rozumieniu 

Wytycznych oraz PRAG (wersja z listopada 2010) odpowiada “podwykonawcy” w znaczeniu 

odpowiedniego prawa ukraińskiego. 



   

  7 

Name of the contact person/coordinator for the Action: ……………………………………………/ 

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania/ koordynatora Projektu 

Signature: …………………………………………………………………………………………… / 

Podpis 

Location: ……………………………………………………………………………………………. / 

Miejsce 

Date report due: ……………………..………………………………………………………………./ 

Data sporządzenia raportu 

Date report sent: …………………………………………………………………………………….. / 

Data wysłania raportu 
 

Signature of the Beneficiary's representative:...................................................................................../ 

Podpis reprezentanta beneficjenta 
                                                                                                            Official stamp of the Beneficiary 

 
 

 

 

 


