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ANKIETA  MONITORUJĄCA 
DLA BENEFICJENTÓW DZIAŁANIA  

WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU 

 
1. Beneficjent (pełna nazwa): ………………………………………………………………………….... 

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

2. Tytuł operacji: ………………………………………………………………………………………… 

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

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

3. Operacja odpowiada działaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: 

   Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej                               Odnowa i rozwój wsi 

   Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw       Mały projekt 

 
4. Wniosek o przyznanie pomocy 

Data złożenia w biurze LGD  

Wnioskowana kwota pomocy  

Termin zakończenia realizacji operacji  

Data wezwania do uzupełnienia wniosku  

Data wezwania do uzupełnienia wniosku  

Wnioskowana kwota pomocy  

Pomoc biura LGD w przygotowaniu wniosku  

 

5. Umowa przyznania pomocy 

Data podpisania   

Kwota przyznanej pomocy  

Termin zakończenia realizacji operacji  

 

6. Aneksy do umowy 

Data 

podpisania 
Przyczyny zmiany umowy 

Nowy termin 

zakończenia  

realizacji operacji 

Nowa wartość 

 kwoty pomocy 
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7. Realizacja operacji 

 

Data rozpoczęcia  

(data poniesienia pierwszego kosztu) 
 

Przyczyny nierozpoczęcia operacji w terminie  

Przyczyny rezygnacji z realizacji operacji  

po podpisaniu umowy 
 

Całkowite koszty   

Koszty kwalifikowalne  

Wnioskowana kwota pomocy  

Data zakończenia i złożenia wniosku o płatność  

Data otrzymania wezwania do uzupełnień  

Data refundacji środków  

Kwota refundacji  

Pomoc biura LGD w realizacji i rozliczeniu operacji  

Osiągnięte cele operacji  

Grupy docelowe operacji  

Sposoby rozpowszechniania informacji  

o współfinansowaniu   operacji z budżetu LGD 

(kopie zaproszeń, publikacji, itp.) 

 

Udział członków LGD w realizacji operacji  

Problemy w realizacji operacji  

Kontrole i ich wyniki  
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  8. Efekty realizacji operacji 

 

Wskaźniki rezultatu 
Wartość osiągnięta  

w wyniku  

realizacji operacji 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Wartość osiągnięta  

w wyniku  

realizacji operacji 

długość zagospodarowanych 

szlaków turystycznych 
 

Przedsięwzięcie I 

Wzbogacenie 

infrastruktury  

 i atrakcyjności 

szlaków 

turystycznych 

liczba 

zagospodarowanych 

miejsc i obiektów 
 

liczba uczestników imprez i 

wydarzeń zorganizowanych 

na szlakach turystycznych 
 

liczba imprez                                      

i wydarzeń 

zorganizowanych  

na szlakach turystycznych 

 

liczba uczestników wydarzeń  

o charakterze promocyjnym 
 

liczba wydarzeń  

o charakterze 

promocyjnym 
 

powierzchnia 

zagospodarowanych terenów 

rekreacyjnych 
 

Przedsięwzięcie II 

Utworzenie, 

zagospodarowanie  

i rozwój  

centrów rekreacji  

i wypoczynku 

liczba utworzonych 

miejsc noclegowych, 

gastronomicznych  

lub punktów usług 

turystycznych 

 

liczba uczestników imprez  

i wydarzeń zorganizowanych                 

w centrach rekreacji                   

i wypoczynku 

 

liczba imprez                              

i wydarzeń 

zorganizowanych            

w centrach rekreacji                   

i wypoczynku 

 

nakład wydanych                                   

materiałów promocyjnych 

i gadżetów 
 

liczba                    

wydanych materiałów 

promocyjnych 

 i gadżetów 

 

liczba imprez i wydarzeń  

w zagospodarowanych 

miejscach i obiektach 
 

Przedsięwzięcie III 

Zagospodarowanie  

i wsparcie 

ciekawych miejsc, 

aktywnych 

mieszkańców  

i lokalnych 

produktów 

liczba 

zagospodarowanych 

miejsc i obiektów 
 

liczba uczestników imprez  

i wydarzeń  

w zagospodarowanych 

miejscach i obiektach 

 
powierzchnia 

zagospodarowanych 

miejsc i obiektów 
 

liczba uczestników 

warsztatów/ szkoleń  

i imprez 
 

liczba zorganizowanych 

warsztatów/ szkoleń 
 

liczba działających 

nieformalnych                                                

grup i zespołów 
 

liczba zorganizowanych 

imprez 
 

 

Załączniki: 
Publikacje i inne materiały informacyjne 

Dokumentacja fotograficzna, filmowa itp. 

 

 
Data, pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta 


