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ANKIETA MONITORUJĄCA DLA DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W 

RAMACH WDRAŻANIA LSR FINANSOWANYCH Z EFS 

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 wdrażających (tj. Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

3. Ankietę monitorującą składa się w wersji papierowej i elektronicznej do Biura Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, w terminie 30 dni od 

otrzymania płatności ostatecznej. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE  DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

 
1.  

 

NIP Wnioskodawcy 

2.  

 

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

 

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

4.  

 

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

 

II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPERACJI 

 
5.  

 

Nazwa przedsięwzięcia, w ramach którego realizowana jest operacja 

▪ 1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego 

▪ 1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego 

▪ 1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej 

▪ 2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy 

6.  

 

Tytuł operacji (zgodnie z umową o przyznanie pomocy) 

7.  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 

 
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, 

SZCZEGÓŁOWYCH ORAZ OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTÓW I REZULTATÓW 

 

Cel ogólny 1.  

Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD 

 

Cel szczegółowy 1.1. Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD  

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik 

rezultatu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

1.1.1. Wzbogacenie oferty 

edukacyjnej 

placówek 

wychowania 

przedszkolnego 

 

- liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej (osoby) 

 
- nie 

dotyczy 
 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik rezultatu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

1.1.2. Podniesienie 

jakości oferty 

edukacyjnej 

małych szkół 

kształcenia 

ogólnego 

- liczba uczniów objętych wsparciem 

w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie (osoby) 

 

- liczba uczniów, którzy 

nabyli kompetencje 

kluczowe po opuszczeniu 

programu (osoby) 

 

-  liczba szkół, których pracownie 

przedmiotowe zostały doposażone w 

programie (szt.) 
 

- liczba szkół, w których 

pracownie przedmiotowe 

wykorzystują doposażenie 

do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych (szt.) 

 

 

Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu  

społeczności LGD 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Osiągnięta wartość 

wskaźnika 
Wskaźnik rezultatu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

1.2.1. Wsparcie osób 

znajdujących 

się w 

najtrudniejszej 

sytuacji 

społeczno-

gospodarczej 

 

- liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych 

wsparciem w programie 

(osoby) 

 

- liczba osób zagrożonych 

ubóstwem  lub 

wykluczeniem społecznym, 

poszukujących pracy, 

uczestniczących w 

kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających 

kwalifikacje, pracujących 

(łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny 

rachunek) po opuszczeniu 

programu (osoby) 

 

mailto:biuro@bramanapodlasie.pl


 

 

 
 

 

   
 

    

 

załącznik do uchwały nr 19/XI/2017 z dnia 14.11.2017 

   Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„ Brama na Podlasie”  

w sprawie wzoru ankiety monitorującej dla beneficjenta realizującego operację z EFS 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie” 

ul. Mickiewicza 1a, 18 -200 Wysokie Mazowieckie 

tel. 86 275 26 27 wew. 413, 414 i 415, mail: biuro@bramanapodlasie.pl 

 

- liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, 

które uzyskały kwalifikacje 

po opuszczeniu programu 

(osoby) 

 

- liczba osób z 

niepełnoprawnościami 

objętych wsparciem w 

programie (osoby) 

 

- liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, 

poszukujących pracy po 

opuszczeniu programu 

(osoby) 

 

- liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym, 

pracujących po opuszczeniu 

programu (łącznie z 

pracującymi na własny 

rachunek), (osoby) 

 

 

Cel ogólny 2.  

Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD 

 

Cel szczegółowy 2.2. Powrót na rynek pracy mieszkańców LGD znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-

gospodarczej 

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

Wskaźnik rezultatu 

Osiągnięta 

wartość 

wskaźnika 

2.2.1. Bezzwrotne dotacje 

dla osób 

znajdujących się w 

szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku 

pracy 

- liczba osób pozostających bez 

pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w 

programie (osoby) 

 

- liczba utworzonych 

miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS 

środków na podjęcie 

działalności gospodarczej 

(szt.) 

 

 

Projekty dofinansowane w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego 

Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje 

pozarządowe (szt.) 
 

Wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje 

pozarządowe (PLN) 
 

 

V. ODDZIAŁYWANIE OPERACJI NA GRUPY DEFAWORYZOWANE, JEŻELI DOTYCZY WPISAĆ 

JAKIE (zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy):   
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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 

Społecznego w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”)  

 

 

VII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 

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

Działania „Brama na Podlasie”.  

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

3. 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 2014-2020. 

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

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

 

 

 

 

 

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