ANKIETA MONITORUJĄCA
POSTĘP REALIZACJI WDRAŻANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
STOWARZYSZENIA „RAZEM NA WYŻYNY”

umową dofinansowania, podpisaną przez beneficjenta z Instytucją
Wdrażającą/Stowarzyszeniem „Razem na wyżyny” Beneficjent/Grantobiorca zobowiązany jest do
przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania LSR.
W związku z powyższym prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Dla każdego zrealizowanego
projektu/zadania grantowego prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety na podstawie danych
z wniosku i umowy o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność/rozliczenie grantu. Wypełnioną
ankietę w oryginale należy dostarczyć do biura LGD w Mykanowie w nieprzekraczającym terminie
14 dni od daty jej otrzymania.
Zgodnie

z

1. Proszę wskazać informacje związane z realizowaną operacją/zadaniem.
Imię i nazwisko/nazwa
Beneficjenta/Grantobiorcy
(w przypadku otrzymania środków na
podejmowanie działalności gospodarczej należy
wpisać nazwę założonej firmy)
Adres zamieszkania/ siedziby
Beneficjenta/Grantobiorcy
Nr wniosku nadany przez LGD
Tytuł operacji
Wnioskowana kwota pomocy (zł)
Nr umowy o dofinansowanie
Data podpisania umowy
Okres realizacji operacji /zadania
(od dnia podpisania umowy do dnia złożenia
wniosku o płatność ostateczną)
Wypłacona kwota pomocy (zł)
Data otrzymania płatności ostatecznej
Wartość całkowita zrealizowanej
operacji/zadania
Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu
ze strony Beneficjenta/Grantobiorcy
Dane osoby uprawnionej do kontaktu
adres korespondencyjny,
nr telefonu
e-mail
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2. Proszę wskazać, wypełniając kol. 5, który wskaźnik produktu został osiągnięty w wyniku
realizacji operacji poprzez podanie jego wartości.

Nazwa przedsięwzięcia

Nazwa wskaźnika
produktu

Jednos
tka
miary

Dezagregacja

1

2

3

4

Kultywowanie
1.1.1 lokalnych tradycji
i historii
Aktywizacja i
1.1.2 integracja lokalnych
społeczności

Sztuka
Liczba wydarzeń
Liczba wydarzeń
integrujących i/lub
aktywizujących

Sztuka
Sztuka

Sieciowanie
organizacji
1.1.4
pozarządowych

Realizacja
wskaźnika
(w jednostce
miary)
5

Liczba
zaangażowanych
partnerów

Osoby prawne
Jednostki nieposiadające
osobowości prawnej
którym ustawy przyznają
zdolność prawną
Grupy nieformalne
(zespoły, grupy
artystyczne itp.)

Sztuka
Liczba wydarzeń
Opracowanie
koncepcji ścieżek
1.1.5
rowerowych na
obszarze LGD

Sztuka

Liczba opracowanych
koncepcji

Sztuka

Podejmowanie
1.2.1 działalności
gospodarczej

Liczba zrealizowanych
operacji polegających
na utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa

Podejmowanie
działalności
1.2.2
gospodarczej przez
kobiety

Liczba zrealizowanych Sztuka
operacji polegających
na utworzeniu
nowego

Ogółem
Osoby niepełnosprawne
– posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności
Osoby bezrobotne –
zarejestrowane w
urzędzie pracy
Osoby powyżej 50 roku
życia
Osoby młode do
ukończenia 25 roku życia
Mężczyźni
Kobiety
Ogółem
Osoby niepełnosprawne
– posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności
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przedsiębiorstwa

1.2.3

1.2.4

1.2.5

1.2.6

1.3.1

1.3.1

1.3.2

1.3.2

Przedsiębiorczość
młodzieży
Rozwój działalności
gospodarczej
Wzmocnienie
potencjału
organizacji
pozarządowych
Integracja branż
mających kluczowe
znaczenie dla
rozwoju obszaru.
Niekomercyjna i
ogólnodostępna
infrastruktura
rekreacyjna
i turystyczna
wykorzystująca
zasoby obszaru LGD
Niekomercyjna i
ogólnodostępna
infrastruktura
rekreacyjna
i turystyczna
wykorzystująca
zasoby obszaru LGD

Liczba wydarzeń

Osoby bezrobotne –
zarejestrowane w
urzędzie pracy
Osoby powyżej 50 roku
życia
Osoby młode do
ukończenia 25 roku życia
Mężczyźni
Kobiety
Sztuka

Liczba zrealizowanych Sztuka
operacji polegających
na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
Sztuka

-

-

-

Liczba wydarzeń
Sztuka

-

Sztuka

Ogółem
Obiekty noclegowe
Obiekty gastronomiczne

Liczba wydarzeń

Liczba nowych
obiektów
infrastruktury
rekreacyjnej i
turystycznej
Liczba
przebudowanych
obiektów
infrastruktury
rekreacyjnej i
turystyczne

Miejsca aktywności
ruchowej

Liczba nowych
obiektów
infrastruktury
rekreacyjnej

Miejsca aktywności
ruchowej

Liczba
przebudowanych
obiektów
infrastruktury
rekreacyjnej

Obiekty
sportowe/rekreacyjne
Sztuka

Ogółem
Obiekty noclegowe
Obiekty gastronomiczne

Sztuka

Sztuka

Obiekty
sportowe/rekreacyjne
Ogółem
Obiekty noclegowe
Obiekty gastronomiczne
Obiekty
sportowe/rekreacyjne
Ogółem
Obiekty noclegowe
Obiekty gastronomiczne
Obiekty
sportowe/rekreacyjne
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3. Proszę wskazać, wypełniając kol. 5, który wskaźnik rezultatu został osiągnięty w wyniku
realizacji operacji poprzez podanie jego wartości.

Wskaźniki rezultatu dla
celów szczegółowych

1

2

Wzmocnienie
pozytywnego
wizerunku obszaru
LGD

Pobudzenie i wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców

Wzmocnienie
kapitału społecznego
i spójności
wewnętrznej obszaru

Nazwa
celu
szczegóło
wego

Dezagregacja

3

Liczba uczestników wydarzeń Osoba
kultywujących lokalne
tradycje i historię
Osoba
Liczba uczestników wydarzeń
integrujących i/lub
aktywizujących

Liczba utworzonych miejsc
pracy (ogółem)

Liczba zrealizowanych
operacji ukierunkowanych
na innowacje
Liczba operacji mających
pozytywny wpływ na
ochronę środowiska i/lub
łagodzenie zmian klimatu
Liczba uczestników wydarzeń
integrujących branże
Liczba osób uczestniczących
w wydarzeniach
Liczba osób korzystających z
nowej i przebudowanej
infrastruktury rekreacyjnej
Liczba korzystających z nowo
powstałej i przebudowanej
infrastruktury rekreacyjnej i
turystycznej

Ekwiwa
lent
pełneg
o czasu
pracy
(EPC)
.

4

Realizacja
wskaźnika
(w
jednostce
miary)
5

-

Ogółem
Kobiety
Mężczyźni
Osoby niepełnosprawne –
posiadające orzeczenie o
niepełnosprawności
Osoby bezrobotne – zarejestrowane
w urzędzie pracy
Osoby powyżej 50 roku życia
Osoby młode do ukończenia 25 roku
życia

Sztuka

Sztuka

Osoba
Osoba

-

Osoba

-

Osoba

-
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Liczba operacji mających
pozytywny wpływ na
ochronę środowiska i/lub
łagodzenie zmian klimatu

Sztuka

-

4. Proszę wskazać co było największym problemem w realizacji operacji/zadania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Proszę wskazać w jaki sposób upowszechniania jest informacja o otrzymanej pomocy:
Zaznaczyć ,,X”

Sposób rozpowszechniania informacji o pozyskanym wsparciu
Strona internetowa firmy
Portal społecznościowy, jaki?
Ulotki i materiały promujące firmę
Tablice informacyjne
Artykuły w prasie lokalnej
Przekaz ustny
Inne – jakie?

DO

ANKIETY

NALEŻY

DOŁĄCZYĆ

DOKUMENTACJĘ

FOTOGRAFICZNĄ

ZREALIZOWANEJ

OPERACJI/REALIZOWANEGO ZADANIA NA NOŚNIUKU CD. ZDJĘCIA POWINNY PRZEDSTAWIAĆ
ZAKUPIONE

W

RAMACH

DOFINANSOWANIA

SPRZĘTY,

URZĄDZENIA,

WYBUDOWANE/WYREMONTOWANE BUDYNKI SŁUŻĄCE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ
PRODUKTY

WYTWARZANE

DZIEKI

ZREALIZOWANEJ

OPERACJI.

ZDJĘCIA

MOGĄ

BYĆ

WYKORZYSTYWANE CELEM PUBLIKACJI ICH W BROSZURACH, ULOTKACH PROMUJĄCYCH
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
Oświadczenie:
I. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie
„Razem na wyżyny”.
II. Wyrażam zgodę na udostępnienie ankiety instytucjom i podmiotom dokonującym oceny i
ewaluacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych
związanych z realizacją niniejszej operacji, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.
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zm.), w celach związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
III. Oświadczam, że przekazuję nieodpłatnie dokumentację fotograficzną na płycie CD
Stowarzyszeniu ,,Razem na wyżyny” oraz zezwalam na nieodpłatne wykorzystanie
przekazanej dokumentacji fotograficznej do celów informacyjno-promocyjnych PROW 20142020.
IV. Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą.

………………………..
(data)

…………………………………..
(czytelny podpis wypełniającego ankietę)
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