
    
                                                                       „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".   
 

ANKIETA MONITORUJACA REALIZACJĘ OPERACJI 

realizowanej w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. 

Zalecenia ogólne. 

Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W sytuacji 

kiedy dane pole w ankiecie nie dotyczy Beneficjenta, należy wstawić kreską. 

Beneficjent wypełnienia ankietę monitorującą zgodnie ze stanem faktycznym. 

Beneficjent wypełniony formularz ankiety monitorującej składa w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Gromnik w terminie miesiąca od daty otrzymania płatności końcowej. 

 

I DANE BENEFICJENTA 

1 Imię i nazwisko / nazwa 
 
 
 

2 Adres/siedziba 
 
 
 

3 Numer identyfikacyjny  

II DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE ANKIETY 

1 Imię i nazwisko 
 
 

2 Adres korespondencyjny 
 
 

3 telefon  

4 e-mail  

III DANE OPERACJI 

1 Nazwa przedsięwzięcia 

□ 1.1.1 Wsparcie podmiotów podejmujących działalność gospodarczą 

□  1.1.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw 

□ 2.1.1 Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych 
mieszkańców oraz organizacji pozarządowych 

□ 2.1.2 Integracja i aktywizacja mieszkańców 

□ 2.2.1 Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego 

□ 2.2.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego 

□ 3.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej 

□ 3.2.1 Promocja lokalnych produktów oraz usług 

□ 3.2.2 Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, 
historyczne oraz kulturowe 

2 Rodzaj wsparcia 

□ premia 

□ grant 

□ konkurs 

3 Tytuł operacji 
 
 



4 Okres realizacji operacji 

 
od ……………………………………………………….. 
 
do ……………………………………………………….. 

5 Całkowity koszt operacji 
 
 

6 
Wnioskowana kwota 
pomocy 

 

7 
Wysokość otrzymanej 
pomocy 

 

8 
Data otrzymania płatności 
końcowej 

 

9 
Indywidualny numer 
Wniosku nadany przez LGD 

 

 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 
IV WSKAŹNIKI REZULTATU 

1 
Cel ogólny 1: Rozwój potencjału gospodarczego w oparciu o walory i zasoby lokalne obszaru LGD 

Gromnik 

1.1 
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy powstałych w wyniku wsparcia 

udzielonego w ramach LSR 
 

1.2 
Liczba nowoutworzonych miejsc pracy powstałych w wyniku wsparcia 

udzielonego w ramach LSR przez i/lub dla osób defaworyzowanych 
 

1.3 

Czy w ramach pomocy, w zakresie uruchomienia i rozwoju 
przedsiębiorstw, Beneficjent wdrożył rozwiązania innowacyjne i/lub 
nastawione na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom 

klimatu 
 

□ TAK 
jakie? 

□ innowacyjne 
□ nastawione na 
ochronę środowiska 
□ nastawione na 
przeciwdziałanie 
aminom klimatu 
□ NIE 

2 Cel ogólny 2: Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD Gromnik 

2.1 
Liczna uczestników działań z zakresu podnoszenia kompetencji, aktywizacji 

i integracji 
 

2.2 
Udział osób grup de faworyzowanych objętych działaniami z zakresu 

podnoszenia kompetencji, aktywizacji i integracji 
 

2.3 
Liczba organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia w ramach 

podnoszenia kompetencji 
 

2.4 
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem finansowym, 
udzielonym w ramach LSR, w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa 

lokalnego (w rok po zrealizowaniu inwestycji) 

 

2.5 
Liczba osób uczestniczących w działaniach objętych wsparciem 

finansowym, udzielonym w ramach LSR, w zakresie ochrony i zachowania 
dziedzictwa lokalnego 

 

3 Cel ogólny 3: Wzrost atrakcyjności obszaru LGD Gromnik i poprawa jakości życia mieszkańców 

3.1 Liczba osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury 
(turystycznej/rekreacyjnej/kulturowej) wspartej finansowo w ramach LSR 
(mierzone w rok po zrealizowaniu inwestycji) 

 

3.2 Liczba odbiorców działań promocyjnych  

3.3 Liczba wypromowanych produktów i usług  



V WSKAŹNIK PRODUKTU 
1.1.1 Wsparcie podmiotów podejmujących działalność gospodarczą 

 Liczba operacji, które uzyskały wsparcie finansowe LGD w zakresie 
uruchomienia działalności gospodarczej, zrealizowanych w ramach LSR 

 

1.1.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsiębiorstw 

 Liczba przedsiębiorstw (podmiotów), które otrzymały wsparcie na rozwój 
działalności gospodarczej w ramach LSR 

 

2.1.1 Podniesienie kompetencji indywidualnych i społecznych mieszkańców oraz organizacji 
pozarządowych 

 Liczba operacji mająca na celu podnoszenie kompetencji mieszkańców i  
organizacji pozarządowych 

 

2.1.2 Integracja i aktywizacja mieszkańców 

 Liczba operacji zrealizowanych w zakresie aktywizacji i integracji  

2.2.1 Ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego 

 Liczba operacji z zakresu ochrony materialnego dziedzictwa lokalnego  

2.2.2 Zachowanie niematerialnego dziedzictwa lokalnego 

 Liczba operacji z zakresu zachowania i upowszechniania niematerialnego 
dziedzictwa lokalnego 

 

3.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 

 Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 

 

3.2.1 Promocja lokalnych produktów oraz usług 

 Liczba wydanych publikacji/materiałów filmowych/aplikacji/portali na 
temat oferowanych produktów/usług lokalnych 

 

3.2.2 Promocja obszaru w oparciu o lokalne walory krajobrazowe, historyczne oraz kulturowe 

 Liczba wydanych publikacji/materiałów filmowych/aplikacji/portali na 
temat lokalnych walorów krajobrazowych, historycznych oraz kulturowych 

 

VI GRUPA DEFAWORYZOWANA aplikująca o wsparcie i/lub biorąca udział w operacji  

Zawodowo 

1 Osoby bezrobotne 
 
 

2 Młodzież (20-34 lata) 
 
 

Społecznie 

1 Seniorzy (60+) 
 
 

2 Młodzież (13-24 lata) 
 
 

VII INFORMACJE DODATKOWE 

1 Zaistniałe trudności / uwagi 
 
 
 

 

Oświadczam, że dane zawarte w ankiecie są zgodne z prawdą oraz stanem prawnym i faktycznym. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 

2002 r., Nr 101, poz. 926 z poen. zm.) w celach  związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ponadto mam 

świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i poprawiania moich danych osobowych 

…………………………………………………..      ………………………………………………….. 

           Miejscowość, dnia       Pieczęć oraz podpis Beneficjenta 




