
                                                       
 

 

 
ANKIETA MONITORUJĄCA 

Dla beneficjentów składających wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Gorce–Pieniny”  
w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach  

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014– 2020 – OŚ 4 LEADER  

 
 (Proszę zaznaczyć „X” odpowiednie przedsięwzięcie) 

 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD 

 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby 
kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD – rozwijanie działalności gospodarczej 

 Podejmowanie działalności gospodarczej 
 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku 

życia i/lub kobiety 
 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego 

obszaru LGD  

 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu 
 Rozwój działalności gospodarczej 

 Zachowanie tożsamości regionalnej 

 W zdrowym ciele zdrowy duch 

 Działania edukacyjno-promocyjne dla dzieci i młodzieży 
 

1. Informacja dotycząca złożonego wniosku o przyznanie pomocy 
Nr wniosku   

Nr umowy zawartej z UM lub ARiMR (jeżeli 
dotyczy): 

 

Wnioskodawca: 

 

Tytuł operacji: 

 
 
 

Miejsce operacji:  
 

Data rozpoczęcia operacji  
(data złożenia wniosku do LGD) 

Data zakończenia operacji 
(złożenie wniosku o płatność II transzy) 

 
 

 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 
i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD *: 

 budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

 przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych 
produktów turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD – 
rozwijanie działalności gospodarczej 

 rozwój przedsiębiorczości  poprzez rozwijanie działalności gospodarczej  

 rozwijanie przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operację 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.3  Wykorzystanie do rozwoju turystyki 
zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD 



                                                       
 

 budowa/modernizacja małej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej 

 Modernizacja/odnowienie/wyposażenie 
obiektów i miejsc o znaczeniu kulturowym, w 
tym zabytków i miejsc cennych 

 spotkania 

 akcja społeczna 

 promowanie obszaru, produktów, usług 
lokalnych 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 festyny 

 wydawnictwa, publikacje 

 inne ……….. 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz 
regionu 

 konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, 
festyn, akcja społeczna itp. 

 wydanie materiałów/opracowań 
promocyjnych, informacyjnych, w tym 
zmodernizowanie/utworzenie stron 
internetowych 

 promowanie obszaru, produktów, usług 
lokalnych 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 inne …………. 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej 
w sektorze turystycznym przez osoby do 30 roku życia i/lub kobiety 

 rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej 

 rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje 

Rodzaj monitorowanej operacji dla  Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 

 rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej 

 rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacje 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej 

 rozwój przedsiębiorczości  poprzez rozwijanie działalności gospodarczej  

 rozwijanie przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie 
kompetencji osób realizujących operacji 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej 

  konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, 
akcja społeczna itp. 

 wzmocnienie kapitału społecznego 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego  

 zakup strojów regionalnych, instrumentów 
muzycznych 

 inne ……….. 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch 

 szkolenia, zajęcia, warsztaty promujące zdrowy 
i aktywny tryb życia 

 wzmocnienie kapitału społecznego 

 zakup rzeczy i środków trwałych (do 30% ) 

 inne ……… 



                                                       
 

Rodzaj monitorowanej operacji dla Przedsięwzięcia 1.2.8 Działania edukacyjno-promocyjne dla 
dzieci i młodzieży 

 szkolenie, spotkanie, festyn itp. 

 wyjazdy studyjne 

 zajęcia edukacyjne, sportowe, rekreacyjne 

 wzmocnienie kapitału społecznego  

 inne ………… 

 

    *można zakreślić kilka rodzajów 

 
2. Na jakim etapie weryfikacji jest Państwa wniosek ? (proszę zaznaczyć właściwą 

odpowiedz X):  

 Złożony wniosek o dofinansowanie 

 Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie 

 Podpisana umowa o dofinansowanie 

 Złożony wniosek o płatność 

 Uzupełnienia do wniosku o płatność 

 Przelane środki przez ARiMR na konto Beneficjenta  

 Rezygnacja/odrzucenie z realizacji operacji. W przypadku tej odpowiedzi proszę o podanie powodu, 
dlaczego nie jest realizowana operacja przez Beneficjenta:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………..……………………………… proszę przejść do pytania nr 7 

 
 
3.  Informacja dotycząca kosztów operacji: 
Całkowity koszt operacji na dzień złożenia wniosku do LGD:  

 

Wnioskowana kwota przyznanej pomocy na realizację operacji na 
dzień złożenia wniosku do LGD: 

 

Całkowita  wartość zrealizowanej operacji wynikająca z podpisanej 
umowy:  

 

Wnioskowana kwota przyznania pomocy wynikająca z podpisanej 
umowy: 

 

Wysokość kwoty otrzymania płatności ostatecznej:  
 

 
 

4. Monitoring celu operacji:  
Cel operacji: 

 
 
 
 

 



                                                       
 

WSKAŹNIKI Z WNIOSKU 
W DNIU 

MONITORINGU 

Cel szczegółowy 1.1. Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Gorców i Pienin do 
rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 

Rezultatu: Liczba osób, które skorzystały po 
realizacji projektu z nowo powstałej lub 
zmodernizowanej infrastruktury 

  

Rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy   

Rezultatu: Liczba odbiorców działań 
wykorzystujących do rozwoju turystyki zasoby 
dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego 
obszaru 

  

Rezultatu: Liczba odbiorców działań 
marketingowych 

  

Rezultatu: Liczba projektów wykorzystujących 
lokalne zasoby: przyrodnicze, kulturowe, 
historyczne, produkty lokalne 

  

Rezultatu: Liczba operacji mających pozytywny 
wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałającym zmianom klimatu 

  

Przedsięwzięcie 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca 
zasoby obszaru LGD 

 

Produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 
i/lub kulturowej 

  

Przedsięwzięcie 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów turystycznych 
wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD – rozwijanie działalności 

gospodarczej 

Produktu:  Liczba operacji polegająca na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

  

Produktu: Liczba operacji ukierunkowanych na 
innowacje 

  

Przedsięwzięcie 1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub 
naturalnego obszaru LGD 

 

Produktu: Liczba operacji wykorzystujących do 
rozwoju turystyki zasoby dziedzictwa 
kulturowego i/lub naturalnego obszaru 

  

Przedsięwzięcie 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu 

Produktu: Liczba zastosowanych metod promocji   

Przedsięwzięcie 1.1.6 Podejmowanie działalności gospodarczej w sektorze turystycznym przez 
osoby do 30 roku życia i/lub kobiety 

 

Produktu: Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa 

  

Cel szczegółowy 1.2 Integracja i wzmocnienie kapitału społecznego 



                                                       
 

Rezultatu: Liczba utworzonych miejsc pracy   

Rezultatu: Liczba odbiorców działań mających na 
celu integrację branż, które mają kluczowe 
znaczenie dla rozwoju obszaru 

  

Rezultatu: Liczba wydarzeń z udziałem 
podmiotów, które otrzymały wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

  

Rezultatu: Liczba uczestników spotkań 
informacyjno-konsultacyjnych 

  

Rezultatu: Liczba projektów skierowanych do 
następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, 
grupy defaworyzowane, młodzież, turyści i inne 

  

Rezultatu: Liczba uczestników 
wydarzeń/zajęć/działań edukacyjno-
integracyjnych 

  

Rezultatu: Liczba operacji mających pozytywny 
wpływ na ochronę środowiska i/lub 
przeciwdziałające zmianom klimatu 

  

Przedsięwzięcie 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej 
 

Produktu: Liczba operacji polegająca na 
utworzeniu nowego przdsiębiorstwa 

  

Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej 

Produktu: Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

  

Przedsięwzięcie 1.2.4 Zachowanie tożsamości regionalnej 

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

  

Przedsięwzięcie 1.2.7 W zdrowym ciele zdrowy duch 

Produktu: Liczba zadań zagospodarowanych 
zajęciami 

  

Przedsięwzięcie 1.2.8 Działania edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży 

Produktu: Liczba wydarzeń   

Uwagi do realizacji wskaźników  

 
 
 
 

 
 
 



                                                       
 

5. Pytania dodatkowe nt. realizacji projektu: 
Czy beneficjent poinformował UM lub ARiMR o miejscu przechowywania 
dokumentacji? 

 TAK 
 NIE 

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 

Jeśli tak, to czy otrzymał zalecenia pokontrolne? 
 

 TAK 
 NIE 

Jeśli Beneficjent otrzymał zalecenia 
pokontrolne proszę wymienić 
zalecenia. 

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

Czy Beneficjent prowadzi rachunek bankowy?  TAK 
 NIE 

Czy prawidłowo prowadzona jest dokumentacja dotycząca operacji?  TAK 
 NIE 

Czy prawidłowo realizowany jest proces informowania i rozpowszechniania 
informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami pkt 3. i 4. 
Załącznika nr VI do Rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami 
określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi, 

 TAK 
 NIE 

 

Czy przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?  TAK 
 NIE 
 NIE DOTYCZY 

Czy Beneficjent niezwłocznie informuje Samorząd Województwa o planowanych lub 
zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizacje operacji? 

 TAK 
 NIE 
 NIE zaistniały 

takie okoliczności 

Liczba powstałych i utrzymanych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu? …………….(sztuki) 
 NIE DOTYCZY 

Ilość inwestycji w firmach w wyniku realizacji projektu?  …………….(sztuki) 
 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 ? 

 
 

 

 
 

6. Uwagi dotyczące pracy biura 
Czy Pan/Pani korzystała z doradztwa w Biurze LGD?  TAK 

 NIE 

W jakim zakresie udzielane było doradztwo? 

 

 Złożony wniosek o dofinansowanie 
 Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie 
 Podpisana umowa o dofinansowanie 
 Złożony wniosek o płatność 
 I Uzupełnienia do wniosku o płatność 



                                                       
 

Jak ocenia Pani/Pana sprawność funkcjonowania LGD?  

(1-wartość najniższa ; 5 wartość najwyższa) 

 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 

Inne uwagi  
 
 

 
 

7. Dane Beneficjenta  
Nazwisko i imię osoby wypełniającej Ankietę 

 
 
 

Adres, E-mail, Telefon 

 
 
 
 
 
 
  


