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ANKIETA MONITORUJĄCA 

z realizacji operacji w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

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

data i miejscowość                   podpis pracownika przyjmującego 

I.  DANE BENEFICJENTA 

1. Numer identyfikacyjny 

 

         

2. Numer umowy  

3. Oznaczenie wniosku nadane przez LGD  

4. Nazwa beneficjenta  

5. Adres beneficjenta 
      -     

                 Miejscowość             nr domu, lokalu                                 kod pocztowy                                   poczta 

6. 
Adres do korespondencji  
(jeżeli jest inny niż w pkt. 4) 

      -     

          Miejscowość             nr domu, lokalu                                 kod pocztowy                                   poczta 

7. Dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail)  

8. 
Osoba upoważniona do kontaktu  
(imię i nazwisko, stanowisko) 

 

9. Nazwa działania (proszę zaznaczyć X) 
Małe projekty � Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej �  

Odnowa i rozwój wsi � Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw � 

10. Tytuł zrealizowanej operacji  
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11. 
Termin rozpoczęcia realizacji operacji  
( dzień – miesiąc -rok ) 

  -   -     
 

12. 
Termin zakończenia realizacji operacji 
( dzień – miesiąc -rok ) 

  -   -     
 

13. Wypłacona kwota pomocy (w zł)                                                              ,                 zł 
 

 

II.  WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 

1. Budżet: Proszę zaznaczyć  ⌧  cel ogólny oraz przedsięwzięcia, do których osiągnięcia przyczynia się realizacja operacji. Proszę wpisać poniesione koszty w ramach 

wybranego przedsięwzięcia i podać grupę docelową realizowanej operacji. 

Cele ogólne 
Zaznacz 

⌧⌧⌧⌧ 
Przedsięwzięcie 

Zaznacz 
⌧⌧⌧⌧ 

Budżet przedsięwzięcia Grupa docelowa 

Cel ogólny I 
AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW 

� 
Przedsięwzięcie I.1.1 

Rozwój umiejętności i kompetencji 
mieszkańców 

� ,           zł 
 

 

� Przedsięwzięcie I.2.1 
Rozwój oferty spędzania wolnego czasu � ,           zł 

 

 

Cel ogólny II 
ROZWÓJ TURYSTYKI W OPARCIU O 

WALORY PRZYRODNICZE l KULTUROWE 

� Przedsięwzięcie II.1.1 
Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna � ,           zł 

 

 

� Przedsięwzięcie II.2.1 
Znana marka turystyczna obszaru PLGD � ,           zł 

 

 

Cel ogólny III 
RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO-
DARCZEJ W OPARCIU O PRODUKTY LO-

KALNE l TRADYCYJNE RZEMIOSŁO 

� Przedsięwzięcie III.1.1 
Przedsiębiorcze obszary wiejskie � ,           zł 

 

 

Cel ogólny IV 
ZACHOWANIE DZIEDZICTWA 

PRZYRODNICZEGO 

� Przedsięwzięcie IV.1.1 
Społeczność przyjazna środowisku � ,           zł 

 

 

� Przedsięwzięcie IV.2.1 
Energia w zgodzie z naturą � ,           zł 
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2. Wskaźnik produktu: Proszę zaznaczyć  ⌧  właściwy wskaźnik lub wpisać inny, realizowany w ramach operacji. 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Zaznacz ⌧⌧⌧⌧ Liczba 

Przedsięwzięcie I.1.1 
Rozwój umiejętności i kompetencji 

mieszkańców 

Liczba  zrealizowanych działań w zakresie edukacji, promocji i innych działań wspierających 
aktywność mieszkańców objętych dofinansowaniem w ramach LSR (w szt.) � 

 

Inny: 
� 

 

Przedsięwzięcie I.2.1 
Rozwój oferty spędzania wolnego czasu 

Liczba wybudowanych, wyremontowanych i/lub wyposażonych obiektów infrastruktury 
społecznej objętych dofinansowaniem w ramach LSR (w szt.) � 

 

Inny: 
� 

 

Liczba spotkań, imprez, integracyjnych społeczności lokalnej LGD objętych dofinansowaniem w 
ramach LSR (w szt.) � 

 

Inny: 
� 

 

Przedsięwzięcie II.1.1 
Spójna i atrakcyjna oferta turystyczna 

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych, oznakowanych wyposażonych obiektów 
infrastruktury turystycznej objętych dofinansowaniem w ramach LSR (w szt.) � 

 

Inny: 
� 

 

Liczba obiektów zabytkowych i historycznych poddanych odnowieniu, eksponowaniu, 
oznakowaniu objętych dofinansowaniem w ramach LSR (w szt.) � 

 

Inny: 
� 

 

Przedsięwzięcie II.2.1 
Znana marka turystyczna obszaru PLGD 

Liczba publikacji (książek, broszur, ulotek, materiałów audiowizualnych, stron internetowych) 
dotyczących regionu LGD (w szt. według tytułów) � 

 

Inny: 
� 

 

Liczba zrealizowanych zadań z zakresu objętych dofinansowaniem w ramach LSR (w szt.) � 
 

Inny: 
� 

 



                                         

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

4 
 

Przedsięwzięcie III.1.1 
Przedsiębiorcze obszary wiejskie 

Liczba zrealizowanych zadań z zakresu objętych dofinansowaniem w ramach LSR (w szt.) � 
 

Inny: 
� 

 

Przedsięwzięcie IV.1.1 
Społeczność przyjazna środowisku 

Liczba działań promocyjnych na rzecz ochrony środowiska objętych dofinansowaniem w ramach 
LSR (w szt.) � 

 

Inny: 
� 

 

Liczba działań promocyjnych na rzecz ochrony środowiska objętych dofinansowaniem w ramach 
LSR (w szt.) � 

 

Inny: 
� 

 

Przedsięwzięcie IV.2.1 
Energia w zgodzie z naturą 

Liczba instalacji wykorzystujących energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych objętych 
dofinansowaniem w ramach LSR (w szt.) � 

 

Inny: 
� 

 

 

3. Wskaźniki rezultatu:  Proszę zaznaczyć  ⌧  właściwy wskaźnik lub wpisać inny, realizowany w ramach operacji. 

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Zaznacz ⌧⌧⌧⌧ Liczba 

Cel szczegółowy I.1 
PODNIESIENIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I 

SAMOORGANIZACJI MIESZKAŃCÓW 
OBSZARU LSR 

Wzrost liczby uczestników działań w zakresie edukacji, promocji i innych działań wspierających 
aktywność mieszkańców objętych dofinansowaniem w ramach LSR (osoba) do roku 2015 � 

 

Inny: 
� 

 

Cel szczegółowy I.2  
WZROST DZIAŁAŃ INTEGRUJĄCYCH 

MIESZKAŃCÓW 

Wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury społecznej objętej dofinansowaniem w 
ramach LSR (w szt.) do roku 2015 � 

 

Inny: 
� 

 

Wzrost liczby osób uczestniczących w spotkaniach, imprezach społeczności lokalnej LGD 
objętych dofinansowaniem w ramach LSR (w szt.) do roku 2015 � 

 

Inny: 
� 
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Cel szczegółowy II.1 
 POPRAWA STANU TECHNICZNEGO 

OBIEKTÓW DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO ORAZ ROZBUDOWA 

INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów historycznych, infrastruktury turystycznej/oferty 
turystycznej � 

 

Inny: 

� 

 

Cel szczegółowy II.2 
AKTYWNA PROMOCJA WALORÓW 

PRZYRODNICZO - KULTUROWYCH ORAZ 
OFERTY TURYSTYCZNEJ 

Liczby osób pozyskująca publikacje i korzystająca z informacji o obszarze LGD � 
 

Inny: 
� 

 

Cel szczegółowy III.1 
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

POZAROLNICZEJ 

Liczba osób korzystających z usług/produktów objętych dofinansowaniem w ramach LSR   � 
 

Inny: 
� 

 

Cel szczegółowy IV.1 
 PODNOSZENIE ŚWIADOMOŚCI 
EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW 

Wzrost liczby osób, które segregują śmieci na obszarach LGD do roku 2015 � 
 

Inny: 
� 

 

Cel szczegółowy IV.2 
 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU 

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII 

Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do produkcji energii ze źródeł 
konwencjonalnych na obszarze LGD do 2015 � 

 

Inny: 
� 
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4. Załączniki: 

 

Zdjęcia, kserokopie zaproszeń, plakatu, albumu lub inne dokumenty potwierdzające realizację operacji) 

 

Numer załącznika Nazwa załącznika Liczba 

   

   

   

   

   

 

 

 

         ……………………………………………………………………………………………………………… 

           Data i pieczęć lub czytelny podpis beneficjenta 

            lub osoby upoważnionej do kontaktu 

 

 


