
Ankieta monitorująca z realizacji operacji 

 

1. Ankietę monitorującą beneficjent składa w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia „Długosz 

Królewski” (ul. 1000-lecia 10, 62-874 Brzeziny) w przypadku uzyskania płatności ostatecznej 14 dni od 

momentu otrzymania niniejszej ankiety, a w przypadku nieotrzymania płatności ostatecznej w terminie 14 

dni od dnia jej pozyskania. 

2. Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku                        

o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.  

3. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych                 

na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 

Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).   

 

I.  INFORMACJE OGÓLNE   

1. Zakres 

□ Infrastruktura  turystyczna,  rekreacyjna lub kulturalna, 

□ dziedzictwo lokalne, 

□ promocja 

□ kultura 

□ szkolenia, 

□ imprezy 

□ Podejmowanie działalności gospodarczej   

□ Rozwój działalności gospodarczej 

□ rozwój kapitału społecznego 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



2. Tytuł operacji1  

 

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

3. Okres realizacji operacji  

 

 

Data rozpoczęcia  
(data złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD) 

Data zakończenia  
(data złożenia wniosku o płatność) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Numer identyfikacyjny beneficjenta2  

 

 

5. Dane identyfikacyjne beneficjenta : 

 

Nazwa beneficjenta 

pomocy: 

Siedziba lub adres 

beneficjenta pomocy: 

Imię (imiona) i nazwisko 

i adres os. uprawnionej do 

kontaktu:  

Nr tel. i fax. os. 

uprawnionej do 

kontaktu: 

Adres poczty 

elektronicznej os. 

uprawnionej do 

kontaktu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zgodnie z danymi z wniosku o przyznanie pomocy 
2 Zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy 

                  



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY NA REALIZACJĘ 

OPERACJI  

 

 

6. Koszt całkowity zrealizowanej operacji  

 

 

 

7. Wnioskowana kwota przyznania pomocy na realizację operacji 

 

 

 

8. Data otrzymania płatności ostatecznej  

 

 

 

9. Wysokość kwoty otrzymanej płatności ostatecznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW ZREALIZOWANEGO     PRZEDSIĘWZIĘCIA  

 

 

10. Określ produkty i rezultaty zrealizowanej operacji: 

 

Cel ogólny Cel szczegółowy Wskaźniki 

rezultatu 

Ilość Przedsięwzięcia Wskaźniki 

produktu 

ilość 

I 

Zrównoważony 

Rozwój 

obszaru i 

wysoki kapitał 

społeczny 

oparty na 

lokalnych 

zasobach 

1.1 Rozwój funkcji 

rekreacyjnych, 

turystycznych i 

kulturalnych obszaru 

dla wzrostu kapitału 

społecznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w.1.1 Wzrost 

liczby osób 

korzystających z 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

 1.1.1 Rozwój 

ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

 

w.1.2 a Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy 

 

 

1.2.1 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu 

nowego 

przedsiębiorstwa i 

stworzenia miejsca 

pracy 

 

w.1.2. b Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy w 

działalności 

gospodarczej 

związanej z 

zatrudnieniem 

osób 

defaworyzowanych 

 

 



1.2 Wspieranie 

aktywności społecznej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa i 

stworzenia oraz 

utrzymania miejsca 

pracy 

 

w.1.3 a Liczba 

osób uczestnicząca 

w podnoszeniu 

kompetencji 

społecznych w 

wyniku tworzenia 

lub rozwoju 

przedsiębiorczości 

 

 

1.3.1 Działania na 

rzecz grup 

zagrożonych 

wykluczeniem, w 

tym grupy 

defaworyzowanej 

Liczba spotkań 

informacyjno – 

szkoleniowych LGD 

z mieszkańcami 

 

w.1.3 b Liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach  

 

1.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

w.1.3 c Liczba osób 

w wieku do 35 lat 

korzystających z 

wsparcia 

dotyczącego 

aktywności 

gospodarczej 

 



II Rozwój 

kapitału 

społecznego 

2.1 Wzrost kapitału 

społecznego poprzez 

działania na rzecz dobra 

wspólnego 

w.2.0 Wzrost liczby 

osób 

zaangażowanych w 

działania na rzecz 

społeczności 

lokalnej i 

środowiska 

 2.1.1 Rozwój 

kapitału 

społecznego w 

oparciu o istniejącą 

niekomercyjną 

infrastrukturę 

turystyczną, 

rekreacyjną i 

kulturalną 

Liczba działań 

społecznych na 

obiektach 

infrastruktury 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej 

 

2.1.2 Działania pro 

środowiskowe i 

ekologiczne w 

oparciu o lokalne 

zasoby 

Liczba operacji 

polegających na 

wzroście wiedzy 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

gotowości do 

rozwoju 

 

w.2.1 a  Liczba osób 

oceniających 

wydarzenia 

integracyjne lub 

zwiększające 

kompetencje 

społeczne jako 

adekwatne do 

potrzeb 

2.1.3 Organizacja 

działań 

promujących 

obszar LGD i 

wzmacniających 

kapitał społeczny 

Liczba 

przygotowanych 

projektów 

współpracy 

 

Liczba LGD 

uczestniczących w 

projektach 

współpracy 

2.2.1 działania 

szkoleniowe na 

rzecz potencjalnych 

beneficjentów i 

organów 

decyzyjnych 

Liczba osobodni 

szkoleń dla organów 

LGD 

 



2.2.2 Działania 

doradcze na rzecz 

grup beneficjentów 

PROW 

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

 

w.2.1 b Liczba osób 

biorących udział w 

innowacyjnych 

działaniach z 

zakresu ochrony 

środowiska i zmian 

klimatu 

2.2 Wzrost kompetencji 

społecznych lokalnych 

liderów 

2.2.3 Działania 

aktywizujące 

społeczność lokalną 

do działań na rzecz 

dobra wspólnego 

Liczba 

zorganizowanych 

inicjatyw 

pobudzających 

aktywność lokalną  

 

w.2.1 c Liczba 

Projektów opartych 

o lokalne zasoby 

przyrodnicze, 

kulturowe, 

historyczne i 

turystyczne 

w.2.1 d Liczba 

projektów 

zakładająca 

współpracę 

partnerów 

w.2.2 Liczba osób 

biorących udział w 

podnoszeniu 

kompetencji 

liderskich 

 

 



 

 

11. Określ główną grupę docelową zrealizowanej operacji: 

 

□ organizacje pozarządowe 

□ przedsiębiorcy (sektor prywatny) 

□ lokalni liderzy 

□ osoby niepełnosprawne, chore  
□ osoby starsze  

□ rolnicy i domownicy  
□ mniejszości narodowe, wyznaniowe i kulturalne  
□ turyści  

□ bezrobotni  
□ kobiety  

□ mężczyźni  

□ uczniowie, młodzież  
□ inne………………………………………….. 

 

 

12. Opis zrealizowanej operacji (cel, termin, ilość uczestników, miejsce realizacji, itp.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. SPOSÓB ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI O REALIZACJI PROJEKTU 

 

 

 

 

 

 

II. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH (czy w związku z realizacją lub 

rozliczeniem nastąpiła konieczność podpisania aneksów , itp.)  

 

 

 

 

 

III. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 

 

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

 

 

 

Data:                                               Podpis:



 


