
  

 
 

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

załącznik do uchwały nr 4/II/2019 z dnia 11.02.2019 

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„ Brama na Podlasie”  

w sprawie tekstu jednolitego ankiety monitorującej dla beneficjenta realizującego operację z EFRROW 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

- 1 - 

 

 

ANKIETA MONITORUJĄCA DLA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W 

RAMACH WDRAŻANIA LSR FINANSOWANYCH Z EFRROW 
 

1. 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. 

2. Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o 

przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. Przy danych z wniosku o przyznanie pomocy należy uwzględnić ewentualne 

uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażając (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa). 

3. Ankietę monitorującą składa się w wersji papierowej i elektronicznej wraz ze zdjęciami na płycie CD dokumentującymi 

wykonanie inwestycji do Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, w terminie 30 dni od otrzymania 

płatności ostatecznej. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

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

 

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

 

3.  Imię i nazwisko/ numer telefonu osoby do kontaktu  

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPERACJI 

 
4.  Nazwa przedsięwzięcia, w ramach którego realizowana jest operacja – podkreślić właściwe 

▪ 1.3.2. Zachowanie dziedzictwa obszaru 

▪ 2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD 

▪ 3.2.2. Rozwój infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne 

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

 

6.  Okres realizacji operacji: Data rozpoczęcia (termin złożenia wniosku o przyznanie pomocy) - Data zakończenia 

(termin złożenia wniosku o płatność końcową) 

 

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEGO WSPARCIA NA REALIZACJĘ OPERACJI 

 
7.  Koszty kwalifikowane zrealizowanej operacji (zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 

 

8.  Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację operacji (zgodnie z umową przyznania pomocy lub aneksem)  

 

9.  Kwota przyznanej pomocy (zgodnie z umową przyznania pomocy lub aneksem) 

 

10.  Kwota płatności ostatecznej (zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 

 

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

SZCZEGÓŁOWYCH ORAZ OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTÓW I REZULTATÓW 

 

UWAGA: Realizowana operacja w ramach Strategii LGD „Brama na Podlasie” wpisuje się tylko w jeden cel 

ogólny tj. Cel ogólny 1 lub Cel ogólny 2 lub Cel ogólny 3. Należy wypełnić tylko tabele dotyczące wybranego Celu 

ogólnego. Pozostałe tabele można usunąć. 

 

Cel ogólny 1.  

Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD 

 

Cel szczegółowy 1.3. Zwiększenie aktywności mieszkańców LGD poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej, sportowej i 

rekreacyjnej 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik 

rezultatu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

1.3.2. Zachowanie 

dziedzictwa 

obszaru 

- liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 

realizacji strategii (szt.) 

 
- wzrost liczby 

osób 

odwiedzających 

zabytki i obiekty 

(osoby) 

 - liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury (szt.) 
 

- liczba podmiotów działających w sferze kultury, które 

otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR (szt.) 
 

 

ODDZIAŁYWANIE OPERACJI NA GRUPY DEFAWORYZOWANE, JEŻELI DOTYCZY WPISAĆ JAKIE 

(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy):  

 

 

Cel ogólny 2.  

Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD 

 

Cel szczegółowy 2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik rezultatu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

2.1.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości 

na terenie LGD 

 

- liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (szt.) 
 

- liczba utworzonych 

miejsc pracy, (w tym 

samozatrudnienie), 

(osoby) 

 
- liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa (szt.) 
 

 

DOTYCZY OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA UTWORZENIU NOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

GRUPA DOCELOWA 
JEDNOSTKA 

MIARY 
WNIOSKODAWCA 

I OSOBA 
ZATRUDNIONA 

II OSOBA 
ZATRUDNIONA 

Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności 
sztuka    

Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy sztuka    

Osoby powyżej 50 roku życia sztuka    

Osoby powyżej 50 roku życia, pozostające bez pracy sztuka    

Osoby młode do ukończenia 25 roku życia sztuka    

Osoby młode do ukończenia 29 roku życia pozostające 

bez pracy 
sztuka    

Mężczyźni sztuka    

Kobiety sztuka    

Inni (proszę wymienić) sztuka    

*W przypadku rozbieżności między deklarowaną kategorią grupy docelowej pomiędzy Wnioskiem o przyznanie pomocy a Wnioskiem o płatność 
końcową należy podać dane w rozbiciu na stan planowany i faktyczny. Przykład: wnioskodawca w chwili złożenia wniosku był przedstawicielem grupy: 

Osoby młode do ukończenia 29 roku życia pozostające bez pracy, natomiast w chwili złożenia wniosku o płatność końcową rozpoczął 30. rok życia 

podaje to w następujący sposób – 1/0 

 

DOTYCZY OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA ROZWOJU ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 
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WSKAŹNIK GRUPA DOCELOWA 
JEDNOSTKA 

MIARY 

I OSOBA 

ZATRUDNIONA 

II OSOBA 

ZATRUDNIONA 

III OSOBA 

ZATRUDNIONA 

LICZBA 
UTWORZONYC

H MIEJSC 

PRACY 

Osoby niepełnosprawne – posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności 

Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

Osoby bezrobotne – zarejestrowane w 

urzędzie pracy 

Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

Osoby powyżej 50 roku życia 
Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

Osoby powyżej 50 roku życia, 

pozostające bez pracy 

Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

Osoby młode do ukończenia 25 roku 

życia 

Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

Osoby młode do ukończenia 29 roku 

życia pozostające bez pracy 

Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

Mężczyźni 
Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

Kobiety 
Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

Inni (proszę wymienić) 
Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
   

 

DOTYCZY OPERACJI POLEGAJĄCYCH NA ROZWOJU ISTNIEJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWA 

WSKAŹNIK GRUPA DOCELOWA 
JEDNOSTKA 

MIARY 
OSOBY ZATRUDNIONE 

LICZBA UTRZYMANYCH 
MIEJSC PRACY 

Ogółem 
Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
 

Kobiety 
Ekwiwalent pełnego 
czasu pracy (EPC) 

 

Mężczyźni 
Ekwiwalent pełnego 

czasu pracy (EPC) 
 

 

Cel ogólny 3.  

Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru 
 

Cel szczegółowy 3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości życia 

mieszkańców LGD 
 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik rezultatu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

3.2.2 Rozwój 

infrastruktury 

pełniącej funkcje 

kulturalne, 

rekreacyjne 

 

- liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (sztuka) 
 

- wzrost liczby osób 

korzystających z 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej (osoby) 

 

- obiekty nowe  

- obiekty przebudowane  

- obiekty noclegowe  

- obiekty gastronomiczne  

- obiekty sportowe /rekreacyjne  

 

 

ODDZIAŁYWANIE OPERACJI NA GRUPY DEFAWORYZOWANE, JEŻELI DOTYCZY WPISAĆ JAKIE 

(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy):  

 

 

V. 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 „Brama na Podlasie”)  
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VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 

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

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

 

 

 

 

Data: ……………………………………….………     Podpis: ……………………………….…………………. 


