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Załącznik Nr 27 do Procedury przeprowadzenia naboru  

i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD 
 

ANKIETA MONITORUJĄCA  

POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

STOWARZYSZENIA DOLINA PILICY 

Zgodnie z umową dofinansowania/umową o powierzenie grantu, podpisaną przez 

beneficjenta/grantobiorcę z Instytucją Wdrażającą/Stowarzyszeniem Dolina Pilicy 

beneficjent/grantobiorca zobowiązany jest do przekazania Lokalnej Grupie Działania informacji 

niezbędnych do monitorowania wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W związku z powyższym 

prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. 

Dla każdego zrealizowanego projektu/grantu prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety. 
 

 
Opis operacji - należy opisać główny zakres operacji/grantu. W  punkcie tym należy również 

uwzględnić problemy napotkane w trakcie realizacji operacji/grantu np. aneksowanie umowy. 

 

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

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

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

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

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

Imię i nazwisko/ 

nazwa beneficjenta/grantobiorcy 
 

Adres zamieszkania/ siedziby/ oddziału 

beneficjenta/grantobiorcy 
 

Nr wniosku nadany przez LGD  

Tytuł operacji/grantu  

Okres realizacji operacji/grantu 

(od DD-MM-RRRR do DD-MM-RRRR) 
 

Nr umowy o dofinansowanie/umowy o 

powierzenie grantu 

 

Wnioskowana kwota pomocy (zł)  

Wypłacona 

kwota pomocy 

(zł) 

 

Data podpisania umowy  

Data otrzymania 

płatności 

ostatecznej 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do 

kontaktu 
 

Adres korespondencyjny osoby 

uprawnionej do kontaktu 
 

Nr telefonu/faxu osoby uprawnionej do 

kontaktu  
 E-mail  

Rok sprawozdawczy  
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Wskaźniki realizacji operacji/grantu - proszę wskazać, wypełniając kol. 4, które wskaźniki 

produktu oraz rezultatu zostały osiągnięte w wyniku realizacji operacji/grantu i w jakim stopniu. 

 

Przedsięwzięcie 

 

Wskaźnik produktu Jednostka miary Wartość 

Budowa lub 

przebudowa miejsc 

rekreacji i 

wypoczynku 

Liczba powstałych lub 

przebudowanych 

obiektów infrastruktury 

rekreacyjnej 

szt.  

Budowa lub 

przebudowa 

infrastruktury 

turystycznej 

Liczba powstałych lub 

przebudowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i/lub 

okołoturystycznej 

szt.  

Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

szt.  

Budowa lub 

przebudowa obiektów 

kulturalnych w 

Krzętowie, Kruszynie, 

Smardzewicach, 

Pratkowicach, 

Karczowie  

Liczba powstałych lub 

przebudowanych 

obiektów kulturalnych 

szt.  

Wspieranie lokalnych 

twórców 

Liczba wyposażonych 

bądź doposażonych 

lokalnych twórców 

os.  

Budowa, przebudowa, 

rewitalizacja, 

wyposażenie, 

oznakowanie obiektów 

dziedzictwa 

kulturowego w 

miejscowościach: 

Aleksandrów, 

Skotniki, 

Smardzewice, 

Rzeczyca, Łazy-

Dąbrowa 

Liczba zbudowanych, 

przebudowanych, 

zrewitalizowanych, 

wyposażonych, 

oznakowanych 

obiektów dziedzictwa 

kulturowego 

szt.  

Organizacja imprez 

lokalnych 

Liczba 

zorganizowanych 

imprez lokalnych 

szt.  

Opracowanie i 

wydanie materiałów 

promocyjnych 

Liczba wydanych 

materiałów 

promocyjnych 

szt.  

Popularyzacja 

innowacyjnych 

narzędzi promujących 

region 

Liczba 

popularyzowanych 

innowacyjnych 

narzędzi promujących 

region 

szt.  
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Podejmowanie lub 

rozwój działalności 

gospodarczej 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu bądź 

rozwinięciu 

przedsiębiorstwa 

szt.  

Tworzenie lub rozwój 

inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego 

Liczba powstałych 

bądź utrzymanych 

inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego 

szt.  

Podnoszenie 

kompetencji w ramach 

podejmowania lub 

rozwijania  

działalności 

gospodarczej  

Liczba szkoleń 

podnoszących 

kompetencje w ramach 

podejmowania lub  

rozwijania  działalności 

gospodarczej  

szt.  

Wspieranie/ 

aktywizowanie 

organizacji 

pozarządowych, grup 

inicjatywnych, grup 

nieformalnych 

Liczba operacji 

wspierających 

organizacje 

pozarządowe, grup 

inicjatywne, grupy 

nieformalne 

szt.  

Pobudzenie 

zaangażowania 

mieszkańców dla 

oddolnych inicjatyw 

lokalnych, w tym 

wymiana 

doświadczeń, 

poznawanie dobrych 

praktyk, rozwój 

tożsamości 

Liczba wydarzeń szt.  

Działania wspierające 

grupy 

defaworyzowane 

Liczba działań 

kierowanych do grup 

defaworyzowanych 

szt.  

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu 

 

Jednostka miary Wartość 

Rozwój infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej 

i kulturalnej 

Liczba osób 

korzystających  

z nowopowstałej 

infrastruktury 

turystycznej i/lub 

okołoturystycznej/ 

rekreacyjnej/kulturalnej 

w pierwszym roku po 

zakończeniu realizacji 

operacji 

os.  

Liczba projektów 

współpracy 

skierowanych do 

szt.  
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turystów, 

przedsiębiorców z 

branży turystycznej, 

lokalnej społeczności 

Wspieranie 

dziedzictwa 

historyczno- 

kulturowego oraz 

twórczości 

artystycznej 

Liczba osób 

korzystających z dóbr 

dziedzictwa 

historyczno-

kulturowego  

w pierwszym roku po 

zakończeniu realizacji 

operacji 

os.  

Promocja obszaru, w 

tym produktów i usług 

lokalnych 

Liczba odbiorców 

działań promocyjnych  

os.  

Rozwój 

przedsiębiorczości na 

obszarach wiejskich,  

w tym z 

wykorzystaniem 

rozwiązań 

innowacyjnych 

Liczba utworzonych 

bądź utrzymanych 

miejsc pracy 

szt.  

Liczba osób 

korzystających z 

infrastruktury służącej 

przetwarzaniu 

produktów rolnych 

os.  

Liczba osób, które 

podniosły swoje  

kompetencje 

zawodowe 

os.  

Aktywizacja i 

włączenie w życie 

społeczne 

Liczba wspartych 

organizacji 

pozarządowych, grup 

inicjatywnych, grup 

nieformalnych 

szt.  

Liczba uczestników 

działań aktywizujących 

os.  

 

Grupa docelowa realizacji operacji/grantu: 

 Przedsiębiorcy 

 Jednostki administracji 

publicznej 

 Turyści 

 Osoby niepełnosprawne 

 

 Organizacje pozarządowe 

 Organizacje i grupy nieformalne 

 Dzieci i młodzież 

 Lokalna społeczność 

 Lokalni liderzy 

 Rolnicy i domownicy 

 Seniorzy 

 Bezrobotni 

 Inna (jaka?)........................ 
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Oświadczenie 

 

 Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie 

Dolina Pilicy. 

 Wyrażam zgodę na udostępnienie ankiety instytucjom i podmiotom dokonującym oceny  

i ewaluacji. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych związanych  

z realizacją niniejszej operacji/grantu, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662 oraz z 2015 r. poz.1309 z późn. zm.), 

w celach związanych z realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Oświadczam, iż dane zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą. 

 

 

Data:        Podpis: 

 


