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ANKIETA MONITORUJĄCA 
POSTĘP REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO NA LATA 2016-2022  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "POGÓRZE PRZEMYSKO - DYNOWSKIE" 
 

Ankieta dla Beneficjentów PROW 2014-2020 i Grantobiorców, którzy otrzymali dofinansowanie na 
realizację operacji w wyniku konkursów ogłaszanych przez LGD "Pogórze Przemysko - Dynowskie". 

 
Badanie za rok ........................ 

 
I. Dane Beneficjenta/ Grantobiorcy 

Imię i nazwisko lub Nazwa   

Numer identyfikacyjny 
(nadany przez ARiMR) 

 

Adres zamieszkania / siedziby  

Imię i Nazwisko osoby 
uprawnionej do kontaktu w 
sprawie wniosku 

 

Kontakt (telefon, e-mail)  

 
II. Dane dotyczące operacji 

Tytuł operacji, zgodnie z umową 
o dofinansowanie 

 

Numer umowy o dofinansowanie  

Data podpisania umowy  

Numer wniosku nadany przez 
LGD 

 

Zakres tematyczny operacji, w 
ramach którego został złożony 
wniosek 

 Rozwijanie działalności gospodarczej; 
 Podejmowanie działalności gospodarczej; 
 Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub 

powiatowych; 
 Zachowanie dziedzictwa lokalnego; 
 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 
 Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; 

Okres realizacji operacji  
(dd-mm-rrrr) 

Data rozpoczęcia,  
data podpisania umowy z ZW 

 

Data zakończenia 
data złożenia wniosku o płatność końcową 
(faktyczna lub planowana w przypadku 
operacji niezakończonych) 

 

  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
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III. Pomoc otrzymana na realizację operacji 

Wartość całkowita (zł)  

Wnioskowana kwota pomocy (zł)  

Wypłacona kwota pomocy (zł) 
Płatność pośrednia Płatność końcowa 

  

Data otrzymania płatności 
(dd-mm-rrrr) 

Pośredniej Końcowej 

  

 
 
IV. Wskaźniki rezultatu operacji 

Cel ogólny Cel szczegółowy Wskaźniki rezultatu 
Stan 

początkowy 
Stan 

docelowy 

Stan na 
koniec 
roku 

badanego 
ankietą 

1 Rozwinięta 
przedsiębiorczość 
i wzrost 
zatrudnienia 

1.1 Rozwój 
przedsiębiorczości 
na obszarze 
działania LGD 

Liczba utworzonych miejsc 
pracy (ogółem), szt. 

   

1.2. Wzrost 
znaczenia 
turystyki w 
gospodarce 
lokalnej 

Wzrost liczby osób 
korzystających z obiektów 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej, osoby 

   

Liczba wydanych publikacji 
promocyjnych, szt. 

   

Liczba wydarzeń/imprez, 
szt. 

   

2 Poprawa 
jakości życia 
mieszkańców 

2.1 Poprawa 
dostępności 
komunikacyjnej 
obszaru 

Liczba osób korzystających 
z nowej lub 
przebudowanej 
infrastruktury drogowej w 
zakresie włączenia 
społecznego, osoby 

   

2.2 Stworzona 
spójna, 
zintegrowana 
oferta kulturalna 
oraz aktywnego 
spędzania 
wolnego czasu 

Wzrost liczby osób 
odwiedzających zabytki i 
obiekty, osoby 

   

Liczba uczestników 
projektów 
popularyzujących 
dziedzictwo kulturowe 
obszaru LGD, osoby 

   

2.3 Poprawa 
atrakcyjności, 
funkcjonalności i 
estetyki 
przestrzeni 
publicznej 

Wzrost liczby osób 
korzystających z obiektów 
infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej, osoby 
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V. Wskaźniki produktów operacji 

Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu 
Stan 

początkowy 
Stan 

docelowy 

Stan na 
koniec 
roku 

badanego 
ankietą 

1.1.1 Wspieranie rozwoju 
istniejących przedsiębiorstw 
poprzez dotacje do inwestycji 
rozwojowych tworzących nowe 
miejsca pracy 

Liczba zrealizowanych 
operacji polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

   

1.1.2 Wspieranie tworzenia 
nowych przedsiębiorstw 

Liczba zrealizowanych 
operacji polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

   

1.2.1 Realizacja działań 
promujących ofertę turystyczną 
obszaru objętego LSR i/lub 
produkty lokalne, w tym 
publikacje 

Liczba projektów 
promujących ofertę 
turystyczną obszaru 
objętego LSR 

   

2.1.1 Rozwijanie infrastruktury 
ułatwiającej kontakty 
przestrzenne, w tym rozwój 
infrastruktury drogowej 

Liczba operacji w zakresie 
infrastruktury drogowej w 
zakresie włączenia 
społecznego 

   

2.2.1 Rozwijanie infrastruktury 
społecznej: kultury, w tym zakup 
nowoczesnego sprzętu i 
wyposażenia dla GOK /MOK-ów, 
świetlic, domów ludowych, KGW, 
OSP, bibliotek 

Liczba podmiotów 
działających w sferze 
kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

   

2.2.2 Wspieranie działalności 
służących zachowaniu 
dziedzictwa lokalnego 

Liczba podmiotów 
wspartych w ramach 
operacji obejmujących 
wyposażenie mające na 
celu szerzenie lokalnej 
kultury i dziedzictwa 
lokalnego  

   

2.2.3 Wspieranie działalności 
służących zachowaniu 
dziedzictwa lokalnego -
organizacja imprez i wydarzeń 
kulturalnych i/lub aktywizujących 
mieszkańców 

Liczba podmiotów 
działających w sferze 
kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

   

2.3.1 Poprawa estetyki miejsc 
publicznych poprzez wyposażanie 
w małą architekturę, 
oznakowanie gmin i obiektów 
oraz rozwijanie ogólnodostępnej 
infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej. 

Liczba 
nowych/przebudowanych 
obiektów infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej 
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VI. Wsparcie grup docelowych, w tym osób z grup defaworyzowanych w wyniku zrealizowanej 
operacji  
Beneficjenci realizujący operacje w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej 
wykazują pełne etaty średniorocznie (w oparciu o umowy o pracę), w tym samozatrudnienie, w grupach 
dla których utworzono miejsca pracy. Grantobiorcy wpisują liczbę uczestników/odbiorców 
zrealizowanych zadań. Można wskazać liczbę osób dla więcej niż jednej grupy. Dane podajemy na koniec 
roku badanego ankietą. 
 

Nazwa grupy 
Liczba osób / pełnych 

etatów średniorocznie.  

Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy  

Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności 

 

Osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych  

Osoby młode do ukończenia 25 roku życia  

Osoby powyżej 50 roku życia  

Kobiety  

Mężczyźni  

Dzieci  

Inne (jakie?) -  

 
 
VII. Dodatkowe informacje Beneficjenta/Grantobiorcy 
Proszę opisać swoje spostrzeżenia, uwagi i informacje o problemach jeżeli wystąpiły w trakcie realizacji 
operacji. 

 
 
 
 
 

 
 
VIII. Oświadczenie Beneficjenta/ Grantobiorcy 
 
 Oświadczam, że wrażam zgodę na przetwarzanie przez Lokalną Grupę Działania Pogórze 
Przemysko - Dynowskie danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie, na potrzeby monitoringu, 
ewaluacji i sprawozdawczości związanych z wdrażaniem Strategii Rozwoju Lokalnego w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.);  
 
 
 
 
 
 
..........................................................     ............................................. 
 (miejscowość , data)       (podpis) 


