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Załącznik do Uchwały Zarządu LGD „Zielony Pierścień” nr 7/17/Z z dnia 16.02.2017 . 

 

Ankieta monitorująca z realizacji operacji 
 

1. Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” Kośmin 7, 24-

103 Żyrzyn.  

2. Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy,  umowy o 

przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. 

3. Przy danych z wniosku o przyznanie pomocy należy uwzględnić ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji 

wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego). 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPERACJI 

1. Tytuł operacji 
(zgodnie z umową o przyznanie pomocy) 

 

 

2. 
Okres realizacji operacji 
 

Data rozpoczęcia 

(termin podpisania umowy) 

Data zakończenia 
(termin złożenia wniosku o płatność 

końcową) 

 

 

 

 

II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA 

 

4. 
Numer identyfikacyjny beneficjenta 

pomocy nadany przez ARiMR  
  (zgodnie z  wnioskiem o przyznanie pomocy) 

 

 

 

5. Imię i nazwisko / Nazwa beneficjenta  
(zgodnie z  wnioskiem o przyznanie pomocy) 

 

 

 

6. Adres / siedziba beneficjenta pomocy 

(zgodnie z  wnioskiem o przyznanie pomocy) 

 

 

 

7. 
Imię (imiona), nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 
(zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 

 

8. 
Numer telefonu i adres e-mailowy osoby 

uprawnionej do kontaktu  

(zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             

 

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI 
 

9. 
Wnioskowana kwota dofinansowania na 

realizację operacji  
(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w LGD) 

 

10. 
Kwota przyznanej pomocy zgodnie z zawartą 

umową 

 

11. Wartość całkowita zrealizowanej operacji 
(zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 

  

12. Kwota płatności ostatecznej 
 

 

13. Data otrzymania płatności ostatecznej  

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ, CELÓW 

OGÓLNYCH, SZCZEGÓŁOWYCH  I OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTÓW I 

REZULTATÓW 

 
 

Stopień realizacji Celu Ogólnego 1 Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia   

 

Przedsięwzięcie Wskaźniki Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 

realizacji operacji 

1.2.1 Utworzenie 

inkubatora 

przetwórstwa 

lokalnego 

 

Liczba inkubatorów przetwórstwa lokalnego  

Liczba podmiotów korzystających z inkubatora 

przetwórstwa lokalnego 

 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy  

1.2.2 Tworzenie 

nowych podmiotów 

gospodarczych  

(start-up) 

Liczba operacji polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa 

 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy  

Liczba osób z grup defaworyzowanych 

zatrudnionych w wyniku podjętej działalności 

gospodarczej (samozatrudnienie) 

 

1.2.3 Wsparcie na 

rozwój istniejących 

przedsiębiorstw 

Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejących przedsiębiorstw 

 

Liczba nowoutworzonych miejsc pracy  

Liczba osób z grup defaworyzowanych 

zatrudnionych w wyniku rozwoju istniejących 

przedsiębiorstw 

 

1.2.6 Wspieranie 

współpracy między 

przedsiębiorcami w 

zakresie sieciowania 

usług turystycznych 

Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, 

które otrzymały wsparcie 

 

Ilość ofert turystycznych powstałych w ramach 

sieciowania usług turystycznych 

 

 

 



                                                                                                                             

Stopień realizacji Celu Ogólnego 2 Budowa kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i 

wykorzystanie dziedzictwa lokalnego 

Przedsięwzięcie Wskaźniki Wartość wskaźnika osiągnięta 

w wyniku realizacji operacji 

2.1.1 Poprawa 

infrastruktury na rzecz 

rozwoju lokalnej 

działalności kulturalnej 

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych ogólnodostępnych 

obiektów na działalność kulturalną 

 

Liczba osób korzystających w ciągu roku z 

udostępnionych obiektów na działalność 

kulturalną 

 

2.1.2 Poprawa lokalnej 

infrastruktury 

rekreacyjnej 

Liczba wybudowanych lub 

przebudowanych ogólnodostępnych 

obiektów rekreacyjnych 

 

Liczba osób korzystających w ciągu roku z 

udostępnionych obiektów rekreacyjnych 

 

2.1.3 Inicjatywy na 

rzecz lokalnej 

aktywności i integracji 

społecznej (projekt 

grantowy) 

Liczba wspartych inicjatyw  

Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział 

w zrealizowanych lokalnych inicjatywach 

 

Liczba mieszkańców z grup 

defaworyzowanych, którzy wzięli udział w 

inicjatywach lokalnych 

 

2.1.4 Włączenie 

społeczne grup 

defaworyzowanych, w 

tym seniorów (projekt 

grantowy) 

Liczba wspartych inicjatyw dotyczących 

włączenia społecznego grup 

defaworyzowanych 

 

Liczba mieszkańców, którzy wzięli udział 

w zrealizowanych lokalnych inicjatywach 

 

Liczba mieszkańców z grup 

defaworyzowanych, którzy wzięli udział w 

inicjatywach lokalnych 

 

2.2.1 Poprawa 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

turystycznej związanej 

z promocją dziedzictwa 

lokalnego 

Liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej 

 

Liczba osób korzystających w ciągu roku z 

odnowionych atrakcji/obiektów / 

infrastruktury turystycznej związanej z 

dziedzictwem lokalnym 

 

2.2.2 Inicjatywy na 

rzecz zachowania 

dziedzictwa lokalnego 

(projekt grantowy) 

Liczba publikacji promujących dziedzictwo 

lokalne 

 

Liczba opisanych tras turystycznych 

dotyczących dziedzictwa lokalnego  

 

Liczba warsztatów/ szkoleń / wydarzeń 

promujących lokalne dziedzictwo 

 

Liczba osób biorących udział w 

inicjatywach promujących dziedzictwo 

kulturowe  

 

Liczba odnowionych obiektów / atrakcji 

promujących dziedzictwo lokalne 

 

Liczba osób korzystających w ciągu roku z 

odnowionych atrakcji/obiektów / 

infrastruktury turystycznej związanej z 

dziedzictwem lokalnym 

 

 



                                                                                                                             

Grupy, którym dedykowana była operacja: 
 

 mieszkańcy – społeczność lokalna                                                   

 turyści 

 przedsiębiorcy  

 osoby długotrwale bezrobotne (powyżej 12 miesięcy) 

 osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia 

 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia 

 seniorzy (60+) 

 osoby korzystające z pomocy społecznej 

 osoby niepełnosprawne 

 

 

 

 

V. SPOSÓB ROZPOWSZECHNIANIA INFORMACJI O OTRZYMANEJ POMOCY 
(Należy opisać w jaki 

sposób rozpowszechniane były informacje o otrzymaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Zielony Pierścień, w tym stosowanie logotypu LGD Zielony Pierścień) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA  

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

Data:    Podpis:    

 

 
                             


