
  

 
 

    

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 

ANKIETA MONITORUJĄCA 

dla Wnioskodawców/Beneficjentów  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach  

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 
 

I. Informacja na temat złożonego wniosku o przyznanie pomocy (proszę wypełnić białe 

pola) 

 

1.  Imię i nazwisko/nazwa 

Wnioskodawcy/Beneficjenta 
 

2.  Adres zamieszkania/siedziby 

 

 

3.  Telefon kontaktowy  

4.  Adres e-mail  

5.  Tytuł operacji  

6.  Numer wniosku nadany przez LGD  

 

II. Na jakim etapie znajduje się Państwa wniosek? (proszę wstawić „x” we właściwą 

rubrykę):  

Etap 
1.  Weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim  

2.  Podpisanie Umowy o przyznaniu pomocy (proszę wypełnić wskazane poniżej pola):  

 nr umowy:   

 data podpisania umowy:  

 kwota dofinansowania:   

3.  Realizacja operacji po podpisaniu umowy  

4.  

Złożenie wniosku o płatność: I transza *lub I etap** (proszę wypełnić wskazane 

poniżej pola): 

 

data złożenia wniosku:  

uzupełnienia do wniosku  

data otrzymania płatności  

5.  Realizacja operacji po I transzy* lub po I etapie**  

6.  

Złożenie wniosku o płatność ostateczną (proszę wypełnić wskazane poniżej pola):  

data złożenia wniosku:  

uzupełnia do wniosku  

data otrzymania II transzy  

7.  

Rezygnacja z realizacji operacji 

Proszę o wskazanie na jakim etapie nastąpiła rezygnacja i podanie przyczyny 

 

8.  

Odmowa  przyznania pomocy  

Proszę o wskazanie na jakim etapie nastąpiła rezygnacja i podanie przyczyny 

 

* dotyczy podejmowania działalności gospodarczej 

** dotyczy podmiotów realizujących operację w dwóch etapach 



  

 
 

    

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

 

III. Monitorowanie realizacji celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć przez 

osiągnięcie wskaźnika produktu (należy wpisać wartość liczbową przy właściwym celu 

oraz wskaźniku produktu) 

 

Cel ogólny nr 1:  

Obszar przedsiębiorczych mieszkańców, rozwinięty gospodarczo z priorytetem dostępu 

do rynku pracy: 

 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia 
Wskaźniki 

produktu 

Wartość 

wskaźnika 

Tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych 

Zwiększenie liczby 

podmiotów gospodarczych 

 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

 

Rozwój istniejących 

podmiotów gospodarczych i 

podnoszenie kompetencji osób 

biorących udział w tworzeniu i 

rozwijaniu podmiotów 

gospodarczych 

Utrzymywanie istniejących 

miejsc pracy i zwiększenie 

poziomu zatrudnienia 

wśród mieszkańców 

 

 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

 

 

 

Wspieranie współpracy 

między podmiotami 

prowadzącymi działalność 

gospodarczą 

 

 

Realizacja wspólnych 

przedsięwzięć na rzecz 

gospodarczego rozwoju 

regionu 

 

 

Liczba nowo 

powstałych partnerstw 

 

 

 

 

 

 

Cel ogólny nr 2:  

Obszar Kraina Lasów i Jezior atrakcyjny dla mieszkańców i turystów: 

  

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
Wartość 

wskaźnika 
 

Budowa i przebudowa 

infrastruktury kulturalnej, 

turystycznej i rekreacyjnej, 

obiektów użyteczności 

publicznej, także renowacja, 

konserwacja oraz rewitalizacja 

obiektów zabytkowych 

integrujących społeczeństwo i 

umacniających tożsamość 

regionalną 

Projekty 

inwestycyjne 

infrastrukturalne 

zagospodarowujące 

przestrzeń publiczną 

 

 

 
 

Liczba obiektów objętych 

wsparciem LSR 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 
 

    

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Cel ogólny nr 3:  

Zintegrowani, aktywni i zaangażowani w sprawy regionu, odpowiedzialni za środowisko 

przyrodnicze i posiadane dziedzictwo mieszkańcy fundamentem silnego kapitału 

społecznego Krainy Lasów i Jezior: 

 

Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
Wartość 

wskaźnika 

 

Wzmocnienie poczucia 

tożsamości regionalnej 

poprzez kultywowanie 

specyficznych dla regionu 

tradycji oraz promocje 

zasobów lokalnych Krainy 

 

 

Realizacja 

przedsięwzięć 

kultywujących 

tradycje i budujących 

tożsamość regionu 

 

 

Liczba przedsięwzięć 

kultywujących tradycje i 

budujących tożsamość 

regionu 

 

 
 

  

Wydawanie 

materiałów 

promocyjnych, 

publikacji, map oraz 

oznakowanie 

zabytków i zasobów 

turystycznych 

 

Liczba wydanych 

materiałów 

promocyjnych oraz 

oznakowanych zabytków  

i zasobów turystycznych 

 

 

 

Aktywizacja społeczno 

zawodowa mieszkańców ze 

szczególnym uwzględnieniem 

grup defaworyzowanych. 

wykreowanie, udoskonalenie i 

promocja produktów 

lokalnych 

 

Działania służące 

aktywizacji 

społeczno 

zawodowej 

 

 

 

Liczba 

przeprowadzonych 

projektów współpracy 

 

 

 

 

 

 

Podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w 

zakresie możliwości 

pozyskiwania funduszy 

zewnętrznych, ochrony 

środowiska i innych 

związanych z edukacją  

ekologiczną 

 

Szkolenia, warsztaty, 

praktyki, wizyty 

studyjne 

 

 

 

 

 

Liczba osobodni 

przeprowadzonych 

szkoleń, warsztatów, 

praktyk, wizyt studyjnych 

 

 

 

 

 

 

IV. Pytania dodatkowe na temat realizacji projektu (proszę wstawić znak „x” we 

właściwej rubryce): 

Czy Beneficjent miał już kontrolę z instytucji upoważnionych do jej 

przeprowadzania(Samorządu Województwa, Agencji, Ministerstwa 

Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, 

organów kontroli państwowej i skarbowej oraz inne). 

 TAK 

 NIE 



  

 
 

    

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Jeśli tak, to czy otrzymał zalecenia pokontrolne? 
 

 TAK 

 NIE 

Jeśli Beneficjent otrzymał  

zalecenia pokontrolne proszę 

wymienić zalecenia. 

……………………………………………………………….

………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………

………………………………………………………………. 

 

Czy stosowano się do obowiązujących zasad konkurencyjności 

wydatków w ramach PROW 2014 2020? 

 TAK 

 NIE 

 NIE 

DOTYCZY 

Czy Beneficjent niezwłocznie informuje Zarząd Województwa 

o planowanych lub zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na 

realizacje operacji? 

 TAK 

 NIE 

 NIE zaistniały 

takie 

okoliczności 

Liczba powstałych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu?  ……………… 

 NIE 

DOTYCZY 

Czy wystąpiły problemy w realizacji operacji?  TAK 

 NIE 

Jeśli „tak” to: 

 

Jakie problemy i jakie jest planowane ich rozwiązanie? 

 
 
 
 
 
 

 

Inne uwagi dotyczące realizacji operacji ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


