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 ANKIETA MONITORUJĄCA  

dla beneficjentów 
 

na potrzeby monitorowania realizacji 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  

Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”* 

 

Szanowni Państwo,  
 
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” przystąpiła do realizacji ewaluacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie 
ankiety ewaluacyjnej, dzięki której możliwe będzie zbadanie poziomu wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju oraz poznanie Państwa opinii na temat pracy i funkcjonowania samego stowarzyszenia. 
Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w dalszej pracy stowarzyszenia 
i umożliwią zbadanie celowości działań zaplanowanych w strategii. 
 
Będziemy wdzięczni za jak najdokładniejsze odpowiedzi na wszystkie zagadnienia. 
 
Pragniemy jednocześnie zaznaczyć, że zgodnie z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy na operacje 
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2014-2020, 
„Beneficjent ma obowiązek w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia 
wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy udostępniania uprawnionym podmiotom 
informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu”. Zatem konieczność 
wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do siedziby LGD „Zielone Bieszczady” wynika z podpisanej 
przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. 
 
Ankietę monitorującą należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od momentu otrzymania płatności ostatecznej. LGD planuje stworzyć bazę 
zrealizowanych projektów z obszaru LGD „Zielone Bieszczady”, dlatego prosimy o dostarczenie 
wraz z ankietą monitorującą od 4 do 10 zdjęć w wersji elektronicznej (z podaniem danych autora) 
obrazujących realizację Państwa projektu. Z chwilą dostarczenia zdjęć beneficjent przenosi 
nieodpłatnie na LGD „Zielone Bieszczady” autorskie prawa majątkowe do wykorzystania fotografii 
na potrzeby promocji Programu i LGD. 
 
Ankietę monitorującą należy wypełnić po całkowitym rozliczeniu operacji i złożyć w wersji 
papierowej do Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” Orelec 35, 38-623 Uherce  
Mineralne bądź wysłać w postaci scanów dokumentów za pomocą poczty elektronicznej na adres 
- lgdzielonebieszczady@wp.pl 
 
Dziękujemy za pomoc i poświęcony czas. 
 
 
 
 
 
 

* Ankieta może zostać zmieniona przez LGD w sytuacji, gdy wymagać tego będzie np. przygotowanie 

sprawozdania z realizacji LSR. 
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1. Ankietę monitorującą z realizacji operacji Beneficjent wypełnia na podstawie danych 
z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznanie pomocy ewentualnych aneksów oraz 
wniosków o płatność. 

2. Przy danych z wniosku o przyznanie pomocy należy uwzględnić ewentualne uzupełnienia 
dokonane na wezwanie instytucji wdrażających. 

3. Beneficjent wypełnia białe pola ankiety w sytuacji gdy dane pole nie dotyczy Beneficjenta 
należy wstawić zapis „Nie dotyczy” lub wstawić kreskę. 

 

I. Informacje ogólne dotyczące operacji. 

Typ działania 

 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ  

 TWORZENIE INKUBATORÓW PRZETWÓRSTWA 

LOKALNEGO 

 ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  

 PROJEKTY GRANTOWE 

 POZOSTAŁE OPERACJE KONKURSOWE   

Nr ogłoszenia 
 

Tytuł operacji / Grantu 
 

Znak sprawy (numer 
wniosku nadany przez LGD) 

 

Numer umowy i data jej 
podpisania 

 

Okres realizacji operacji / 
Grantu 

Data rozpoczęcia 

(nie wcześniej niż termin 

podpisania umowy) 

Data zakończenia  

(Data złożenia wniosku o 

płatność ostateczną) 

  

 
II. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy.  

Wartość całkowita 
zrealizowanej operacji/  
Grantu 

(zgodnie z wnioskiem o 

płatność końcową) 

 

Wnioskowana kwota pomocy 
na realizację operacji / 
Grantu 

 

Kwota przyznanej pomocy 
zgodnie z zawartą umową 
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Data /daty płatności  i 
wysokość wypłaconej 
pomocy 

 

 

 

 

 

III. Wskaźniki realizacji operacji: 

Cel ogólny 1 - Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka rozwijająca się zgodnie z 

zasadami zrównoważonego rozwoju wykorzystująca potencjał i zasoby obszaru 

zapewniająca spójność obszaru oraz pełną współpracę podmiotów lokalnych 

Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

produktu osiągnięta w 
wyniku realizacji operacji 

1.1.1 Tworzenie podmiotów 
generujących miejsca pracy 

Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

 

1.1.2.Rozwój podmiotów 
generujących miejsca pracy 

Liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

 

Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje 

 

1.2.1 Tworzenie podmiotów 
gospodarczych 
wykorzystujących 
współpracę podmiotów 
lokalnych 

Liczba centrów przetwórstwa 

lokalnego 
 

 

Nazwa celu szczegółowego 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

rezultatu osiągniętego w 
wyniku realizacji operacji  

Wspieranie rozwoju 
przedsiębiorczości oraz 
działań związanych z 
przeciwdziałaniem 

bezrobociu na obszarze LSR. 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy (ogółem) 
 

Wspieranie tworzenia 
infrastruktury służącej 
przetwarzaniu produktów 
rolnych udostępnianej 
lokalnym przetwórcom. 

Liczba podmiotów 

korzystających z infrastruktury 

służącej przetwarzaniu 

produktów rolnych 

 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy (ogółem) 
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Czy dzięki otrzymanemu wsparciu nastąpił wzrost dochodów ? 

 Tak □   Nie □   Nie wiem □ 

 

Nazwa wskaźnika Nazwa wskaźnika Wartość wskaźnika 

Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

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 
 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa. 

  

Liczba utworzonych miejsc pracy 

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  
 

Ogółem 
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Cel ogólny 2 - Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz 

tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne 
i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami 

rozwoju zrównoważonego 

 

Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

produktu osiągnięta w 
wyniku realizacji operacji 

2.1.1 Budowa, rozbudowa i 
wyposażenie infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

 

2.1.2 Organizacja i udział w 
imprezach 

Liczba imprez 
 

2.1.3 Przygotowanie i 
wydanie materiałów 
promujących obszar LSR 

Liczba nośników 

informacyjnych (strony 

internetowe, albumy itp.) 

 

2.1.4 Budowanie 
funkcjonalnej sieci szlaków 
turystyki pieszej, konnej i 
rowerowej, Nordic Walking 
oraz tras narciarskich 

Liczba wytyczonych/ 

oznaczonych / opisanych 

szlaków/ zrewitalizowanych 

 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy w tym 
projektów współpracy 

międzynarodowej 

 

Liczba LGD uczestniczących w 

projektach współpracy 
 

2.2.1 Budowa, remont, 
modernizacja i wyposażenie 
obiektów publicznych i 
społeczno - kulturalnych 

Liczba podmiotów działających 
w sferze kultury, które 

otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

 

Liczba operacji obejmujących 

wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury 

 

2.2.2 Organizacja i udział w 
imprezach 

Liczba imprez 
 

2.2.3 Przygotowanie i 
wydanie materiałów 
promujących obszar LSR 

Liczba nośników 
informacyjnych (strony 

internetowe, albumy itp.) 

 

2.2.4 Promocja i rozwój 

obszaru w zakresie turystyki 
dziedzictwa i turystyki 
kulinarnej 

Liczba LGD uczestniczących w 
projektach współpracy 

 

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy w tym 

projektów współpracy 

międzynarodowej 

 

 

Nazwa celu szczegółowego 
przedsięwzięcia 

Nazwa wskaźnika 
Wartość wskaźnika 

Rezultatu osiągnięta w 
wyniku realizacji operacji  

Liczba obiektów objętych 

wsparciem u których nastąpił 
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Rozwój i promocja 
infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 

wzrost liczby osób 

korzystających z infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 

Liczba uczestników imprez  
Liczba adresatów działań 

promocyjnych 
 

Liczba osób korzystających z 

obiektów infrastruktury 

istniejącej lub nowopowstałej 
 

Liczba projektów skierowanych 
do następujących grup 

docelowych: przedsiębiorcy, 

grupy defaworyzowane 

(określone w LSR), młodzież, 

turyści, inne 

 

Rozwój obiektów 

publicznych i społeczno – 

kulturowych oraz 

promowanie zasobów 

naturalnych i kulturowych 

na obszarze LSR 

Liczba obiektów i zabytków 

objętych wsparciem u których 
nastąpił wzrost liczby osób 

odwiedzających 

 

Liczba uczestników imprez 
 

Liczba adresatów działań 

promocyjnych 
 

Liczba projektów skierowanych 
do następujących grup 

docelowych: przedsiębiorcy, 

grupy defaworyzowane 

(określone w LSR), młodzież, 

turyści, inne 

 

 

Czy dzięki otrzymanemu wsparciu nastąpił wzrost dochodów z turystyki ? 

 Tak □   Nie  □   Nie wiem □ 

IV. Opis zrealizowanej operacji (należy opisać główny zakres operacji np. ilość i rodzaj 

nabytych środków trwałych, ilość wybudowanych, wyremontowanych obiektów budowlanych, 

ilość przeprowadzonych warsztatów i w jakim zakresie, ilość zorganizowanych imprez. W tym 

punkcie należy również opisać problemy napotkane w trakcie realizacji operacji, np. 

aneksowanie umowy.) 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………… 
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V. Grupy docelowe zrealizowanej operacji (Grupa docelowa jest to grupa odbiorców, do 

których skierowany był projekt) 

□ osoby + 50      □ osoby młode do 35 roku życia 

□ kobiety       □ żadna z wymienionych 

 

VI. Informacje ogólne dotyczące beneficjenta: 

Numer identyfikacyjny 

beneficjenta pomocy nadany 

przez ARiMR 

 

Imię i Nazwisko / nazwa 

beneficjenta/Grantobiorcy 

 

Adres zamieszkania/Adres 

siedziby beneficjenta 

 

Imię i Nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 

 

Numer telefonu i adres e-

mailowy osoby uprawnionej 

do kontaktu 

 

 

 

VII. Oświadczenie beneficjenta 

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

 

Data:            Podpis: 
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Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz wyrażam zgodę na 

wykorzystanie przekazanych zdjęć oraz innych materiałów na potrzeby 

sprawozdawczości i promocji dofinansowanych przedsięwzięć w ramach Lokalnej 

Strategii Rozwoju. 

 

 

 

 

Data:                                                       Podpis: 


