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ANKIETA MONITORUJĄCA WSKAŹNIKI REALIZUJĄCE  

CELE ORAZ PRZEDSIĘWZIĘCIA  

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 

STOWARZYSZENIA „UNIA NADWARCIAŃSKA” 

W ZAKRESIE ROZWOJU LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, W TYM 

INNOWACYJNEJ I WZROST ZATRUDNIENIA 

 

ZALECENIA OGÓLNE 

1. Beneficjent wypełnia elektronicznie lub pismem odręcznym czytelnie niebieskim kolorem 

wyłącznie białe pola ankiety. W sytuacji kiedy dane pole w ankiecie, będące polem tekstowym, 

nie dotyczy Beneficjenta, należy wstawić kreskę. 

2. Ankietę monitorującą Beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy 

oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie 

instytucji wdrażającej – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego). 

3. Ankietę monitorującą należy podpisać i złożyć w wersji papierowej Stowarzyszenia „Unia 

Nadwarciańska”, ul. Plac Szkolny 16a, 62-400 Słupca. 

 

I. Informacje ogólne dotyczące Beneficjenta 

Numer identyfikacyjny beneficjenta nadany przez 

ARiMR  

(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy) 
 

Imię i nazwisko / Nazwa beneficjenta  

(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy) 
 

Adres / Siedziba beneficjenta pomocy 

(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy) 
 

Imię (imiona), nazwisko osoby uprawnionej do 

kontaktu 

(zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 
 

Numer telefonu i adres osoby uprawnionej do 

kontaktu wraz z adresem mailowym 

(zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 
 

 

II. Informacje ogólne dotyczące Operacji 
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Nazwa Funduszu 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

Nazwa i numer poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” 

Tytuł operacji 
(zgodnie z umową przyznania pomocy) 

 

Indywidualne oznaczenie sprawy nadane przez 

LGD 
 

Numer i data zawarcia umowy  

Okres realizacji operacji 

Data rozpoczęcia  
(termin złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy w biurze 

LGD) 

Data zakończenia  
(termin złożenia wniosku o 

płatność) 

  

 

Opis operacji 
Należy opisać główny zakres operacji, np. ilość i rodzaj 

nabytych środków trwałych; ilość wybudowanych/ 

przebudowanych obiektów infrastruktury społecznej, 

turystycznej, rekreacyjnej; ilość przeprowadzonych szkoleń  

i ich zakres, ilość i rodzaj zorganizowanych imprez. 

 

W tym punkcie należy również opisać problemy napotkane w 

trakcie operacji, np. aneksy do umowy przyznania pomocy, 

zmiany w zakresie rzeczowo-finansowym. 

 

 

Operacja była dedykowana osobom 

defaworyzowanym (zgodnie z danymi z umowy 

o przyznanie pomocy 

TAK NIE 

  

Nazwa grupy defaworyzowanej, do której 

dedykowana była operacja (właściwe 

zaznaczyć X) 

Osoby młode w 

wieku 17-34 lata 

narażone na 

wykluczenie 

Osoby  

  

 

III. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy na realizację operacji 

Wartość całkowita zrealizowanej operacji  
(zgodnie z wnioskiem o płatność końcową) 
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Wnioskowana kwota przyznania pomocy 
(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w LGD) 

 

Kwota przyznanej pomocy zgodnie z zawartą 

Umową 
 

Kwota płatności ostatecznej  

Data otrzymania płatności ostatecznej  
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IV. Informacje dotyczące zrealizowanych celów i przedsięwzięć oraz osiągniętych wskaźników  
 

1. Proszę wskazać, wypełniając kolumnę 3 i 5, który wskaźnik produktu oraz rezultatu został osiągnięty w wyniku realizacji operacji 

poprzez podanie jego wartości. 

 

Cel ogólny Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju obszaru LGD-SUN 

  2. Cel szczegółowy Rozwój lokalnej przedsiębiorczości, w tym innowacyjnej i wzrost zatrudnienia 

2.1 Cel szczegółowy 

 
Zakładanie nowych działalności gospodarczych 

2.2 Cel szczegółowy 

 
Rozwijanie istniejących, w tym innowacyjnych i działalności gospodarczych.  

2.3 Cel szczegółowy 

 

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  

 

Przedsięwzięcie 

(1) 

Wskaźnik produktu 

(2) 

Wartość 

wskaźnika  

w sztukach 

(3) 

Wskaźnik rezultatu 

(4) 

Wartość 

wskaźnika 

w osobach 

(5) 

Przedsięwzięcie 

2.1.1.  

 

Liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 
 

Liczba utworzonych miejsc pracy  

Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób 

z grupy defaworyzowanej 

 

Przedsięwzięcie 

2.2.1.  

 

Liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 
 

Liczba wprowadzonych na rynek nowych 

lub znacząco ulepszonych innowacyjnych 

produktów, usług, realizowanych 

procesów, sposobów organizacji lub 

nowego sposobu wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących lokalnych 

zasobów przyrodniczych, historycznych, 
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kulturowych czy społecznych 

 

Przedsięwzięcie 

2.2.2. 

 

 

Liczba operacji ukierunkowanych 

na innowacje 
  

 

 

Przedsięwzięcie 

2.3.1. 

 

Liczba centrów przetwórstwa 

lokalnego 
 

Liczba podmiotów korzystających z 

infrastruktury służącej przetwarzaniu 

produktów rolnych 
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VI. Sposób rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy 

 
Należy opisać w jaki sposób rozpowszechniane były informacje o otrzymaniu pomocy                        

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w  ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” za 

pośrednictwem Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”. 

 

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

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

 

VII. Oświadczenie Beneficjenta 

Oświadczam, ze informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą. 

………………………………………………………………… 
                    (data, czytelny podpis) 

 
 


