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Ankieta monitorująca z realizacji operacji 
 

             Zgodnie z umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, beneficjent zobowiązany jest do 

przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  W 

związku z powyższym prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. 

               Dla każdego zrealizowanego projektu proszę wypełnić oddzielną ankietę, zawierającą dane realizowanej operacji. Należy 

wypełnić wszystkie pole w ankiecie (w przypadku punktów, które nie dotyczą beneficjenta proszą wstawić kreskę) na podstawie 

danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. Należy uwzględnić ewentualne 

uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażających (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego lub Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

             Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w wersji papierowej do biura LGD w terminie 30 dni od 

ostatecznego rozliczenia projektu (otrzymania płatności ostatecznej).  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPERACJI 

1. Nazwa działania 

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej               

  Odnowa i rozwój wsi 

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

  Małe projekty 

2. 
Tytuł operacji 
(zgodnie z umową o przyznanie pomocy) 

 

 

 

 

 

3. 
Okres realizacji 

operacji 

Data rozpoczęcia
 

(termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy) 

Data zakończenia 
(termin złożenia wniosku o płatność końcową) 

 

 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA 

4. Numer identyfikacyjny nadany przez ARiMR  
 

 

5. 
Imię i nazwisko / Nazwa beneficjenta  
(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy) 

 

 

 

6. 
Adres / siedziba beneficjenta pomocy  
(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy) 

 

 

 

7. 
Imię i nazwisko/numer telefonu osoby do kontaktu  
(zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 

 

 

 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI 

8. 
Wartość całkowita zrealizowanej operacji 

(zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 
 

9. 
Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację operacji  

(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w LGD) 
 

10. 
Kwota przyznanej pomocy  

(zgodnie z umową przyznania pomocy) 
 

11. Kwota płatności ostatecznej 
 

 

12. Data otrzymania płatności ostatecznej 
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IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, CELÓW OGÓLNYCH, 

CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH  ORAZ OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTÓW I REZULTATÓW 

W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI 
 

Realizacja celu ogólnego 1. Stworzenie warunków powstawania miejsc pracy poprzez wykorzystanie 

zasobów z obszaru Stowarzyszenia 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika produktu 

I. Świadomi i aktywni przedsiębiorcy 

liczba wykonanych opracowań, badań, analiz 
 

 

liczba przeprowadzonych szkoleń 
 

 

liczba godzin udzielonego doradztwa 
 

 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika rezultatu 

1.1. Zwiększenie poziomu wiedzy 

mieszkańców nt. możliwości realizacji 

zawodowej na obszarze LGD 

liczba osób, które zapoznały się z opracowaniami, 

badaniami, analizami 
 

liczba osób przeszkolonych 
 

 
 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika produktu  

II. Wsparcie przedsiębiorczości 
liczba założonych lub rozwijanych działalności 

gospodarczych 

 

 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika rezultatu  

1.2 Rozwój działalności pozarolniczej liczba utworzonych lub zachowanych miejsc pracy 
 

 
 

Realizacja celu ogólnego 2. Rozwój funkcji turystycznej poprzez poprawę wizerunku obszaru oraz 

efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika produktu  

III. Poznanie walorów i słabości 

obszaru LGD 

liczba wykonanych opracowań, badań, analiz 
 

 

liczba przeprowadzonych szkoleń 
 

 

liczba godzin udzielonego doradztwa 
 

 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika rezultatu  

2.1. Podniesienie świadomości 

mieszkańców nt. szans rozwoju turystyki 

na obszarze LGD 

liczba osób, które zapoznały się z opracowaniami, 

badaniami, analizami  

 

 

liczba osób przeszkolonych 
 

 
 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika produktu  

IV. Rozwój usług turystycznych 
liczba utworzonych lub zmodernizowanych 

obiektów turystycznych 

 

 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika rezultatu  

2.2. Poprawa ilości i jakości infrastruktury 

turystycznej oraz promocja posiadanych 

walorów obszaru LGD 

liczba nowych osób korzystających z utworzonych 

lub zmodernizowanych obiektów turystycznych 
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Realizacja celu ogólnego 3. Ożywienie życia kulturalnego i sportowego obszaru LGD 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika produktu  

V. Integracja społeczności 

lokalnej 

liczba zrealizowanych inicjatyw 
 

 

liczba przeprowadzonych szkoleń 
 

 

liczba wykonanych opracowań, badań, analiz 
 

 

liczba godzin udzielonego doradztwa 
 

 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika rezultatu  

3.1 Aktywizacja 

mieszkańców poprzez 

inicjatywy społeczne 

liczba osób uczestniczących w inicjatywach 
 

 

liczba osób przeszkolonych 
 

 

liczba osób, które zapoznały się z opracowaniami, badaniami, 

analizami 

 

 
 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika produktu  

VI. Rozwój infrastruktury 

społecznej 
liczba utworzonych i zmodernizowanych obiektów 

 

 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 
Wartość osiągnięta 

wskaźnika rezultatu  

3.2 Zwiększenie dostępności 

do infrastruktury służącej 

społeczności lokalnej 

liczba osób korzystających z utworzonych i zmodernizowanych 

obiektów 

 

 

liczba zorganizowanych spotkań w utworzonych i 

zmodernizowanych obiektach 

 

 
 

 

V. GRUPA DOCELOWA 

ZREALIZOWANEJ 

OPERACJI 

  przedsiębiorcy  

  organizacje pozarządowe  

  lokalni liderzy  

  jednostki administracji publicznej 

 organizacje i grupy nieformalne 

  rolnicy i domownicy 

  turyści 

  dzieci i młodzież 

  osoby dorosłe                                                 

  członkowie społeczności lokalnej                             

  kobiety 

  mężczyźni 

  inni (proszę wymienić) ……………………………………….. 
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VI. SPOSÓB ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI O OTRZYMANEJ POMOCY
 

(Należy
 
opisać, w jaki sposób rozpowszechniane były informacje o otrzymaniu pomocy z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania Kraina Bobra)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 

Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Kraina Bobra”.  

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie ankiety instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i ewaluacji. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z realizacją niniejszej operacji, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.), w celach związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013. 

 

Zostałem poinformowany, iż przysługuje mi prawo do wglądu i poprawienia danych osobowych.  

 

 

 

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą. 

 

 
Data:   

 

 

 

Podpis:  


