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ANKIETA MONITORUJĄCA DLA BENEFICJENTÓW
NA POTRZEBY MONITOROWANIA
REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Zgodnie z §5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, ust. 23,
p. b. udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służyć do oceny
stopnia realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania "Brama Beskidu".

DANE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko/
Nazwa Wnioskodawcy
Adres zamieszkania/
Siedziba wnioskodawcy
Telefon
E-mail

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPERACJI
Numer wniosku nadany
przez LGD
Tytuł operacji
Całkowita wartość projektu
(zł)
Kwota pomocy
wnioskodawcy (zł)
Kwota pomocy przyznanej
(zł)
Kwota pomocy wypłaconej
(zł)

ZAKRES
Wzmacnianie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem
rozwiązań innowacyjnych
Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność, w tym:
- podejmowanie działalności gospodarczej
- tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w
zakresie produkcji przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności
wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności

,,X" jeśli
dotyczy

□
□
□
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- rozwijanie działalności gospodarczej

□

Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na
obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw lub w zakresie
świadczenia usług turystycznych lub w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub
usług loklanych
Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji
polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w
ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Zachowanie dziedzictwa lokalnego

□

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Budowy lub przebudowy dróg gminnych lub powiatowych, które:
- umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone
usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności
lokalnej, z siecią dróg publicznych albo
- skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OPERACJI
Okres realizacji projektu (od… do …)
Obecny stopień realizacji operacji:
(w przypadku gdy umowa nie została
podpisana, pola oznaczone „*” nie dotyczą
Wnioskodawcy)

□ - przed podpisaniem umowy
□ - zakończony I etap, realizacja II etapu
□ - zakończona realizacja operacji
□ - inna sytuacja (jaka?)

Numer umowy o dofinansowanie*
Wnioskowana kwota pomocy (zł)
Data podpisania umowy*
Wypłacona kwota pomocy (zł)*

□
□
□
□
□
□
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Data otrzymania płatności ostatecznej*
Proszę wskazać grupę/ grupy
defaworyzowane dla przedsięwzięć i
operacji w ramach realizowanego/
zrealizowanego projektu

□ - osoby poniżej 35 roku życia
□ - osoby powyżej 50 roku życia
□ - osoby bezrobotne
□ - rodziny wielodzietne

CEL REALIZACJI OPEARACJI
Cel ogólny
Cel szczegółowy
Przedsięwzięcie

UWAGA! Wskaźniki REZULTATU I PRODUKTU podajemy zgodnie z zapisami umowy.
WSKAZNIKI REALIZACJI OPERACJI
Stopień realizacji wskaźników określonych w LSR(proszę zaznaczyć, które z niżej wymienionych wskaźników zostały
osiągnięte w wyniku realizacji projektu wraz z podaniem liczby, jeżeli dotyczy):
Poprawa atrakcyjności obszaru wzmacniająca
1.0
Cel ogólny
powiązanie społeczności lokalnej z obszarem
Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w
1.1
Cel szczegółowy
zakresie ochrony środowiska oraz promowanie
rozwiązań proekologicznych
Poprawa i rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej
1.2
Cel szczegółowy
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej
Zachowanie i pielęgnowanie lokalnego dziedzictwa,
1.3
Cel szczegółowy
kulturowego i przyrodniczego obszaru
Wzmacnianie kapitału społecznego, pobudzanie
1.4
Cel szczegółowy
aktywności i integracji mieszkańców

WSKAZNIKI REZULTATU DLA CELÓW
SZCZEGÓŁOWYCH
W 1.2

W 1.3

Liczba osób które skorzystały w wyniku
realizacji operacji z nowych lub/i
zmodernizowanych obiektów i miejsc
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,
kulturalnej i/lub społecznej
Liczba odbiorców działań związanych z
kultywowaniem tradycji, zachowaniem
tożsamości regionalnej oraz ochroną i
udostępnianiem dziedzictwa kulturowego i

Jednostka miary

Osoby

Osoby

Wartość osiągniętego
wskaźnika
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W 1.4

przyrodniczego obszaru – liczba osób z
grup defaworyzowanych
Liczba uczestników/odbiorców wydarzeń
promujących zdrowy i aktywny styl życia
- liczb osób z grup defaworyzowanych

Liczba osób uczestniczących w działaniach
aktywizujących i integrujących lokalną
społeczność, w tym:
- liczba osób z grup defaworyzowanych
PRZEDSIĘWZIĘCIA
WSKAZNIK
PRODUKTU
1.2.1 Inwestycje w
Liczba nowych lub/i
poprawę istniejącej i zmodernizowanych
rozwój nowej
obiektów i miejsc
ogólnodostępnej i
infrastruktury
niekomercyjnej
turystycznej i
infrastruktury
rekreacyjnej
turystycznej,
Liczba nowych lub/i
rekreacyjnej i/lub
zmodernizowanych
kulturalnej oraz
obiektów
zwiększenie estetyki infrastruktury
przestrzeni
kulturalnej i
publicznej
społecznej
1.3.1 Ochrona i
Liczba działań z
udostępnianie
zakresu
dziedzictwa
udostępniania
kulturowego i
dziedzictwa
przyrodniczego
kulturowego i
obszaru
przyrodniczego
obszaru
1.3.2 Kultywowanie
Liczba podmiotów
tradycji lokalnych,
działających w
zachowanie
sferze kultury,
tożsamości
które otrzymały
regionalnej oraz
wsparcie w ramach
promocja i
realizacji LSR
udostępnianie
Liczba operacji
dziedzictwa
obejmujących
kulturowego i
wyposażenie
przyrodniczego
podmiotów
obszaru
działających w

Osoby

Osoby
Jednostka miary

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

sferze kultury
1.4.1

Oferta spędzania
czasu wolnego –
wsparcie

Liczba nowych lub/i
zmodernizowanych
obiektów i miejsc

Szt.

Wartość osiągniętego
wskaźnika
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infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej oraz
promocja aktywnego
trybu życia

1.4.2

Wspieranie inicjatyw
oddolnych
mieszkańców na
rzecz aktywizacji i
integracji lokalnej
społeczności

2.0

Cel ogólny

2.1

Cel szczegółowy

2.2

Cel szczegółowy

infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej
Liczba wydarzeń
promujących
zdrowy i aktywny
styl życia
Liczba wydarzeń
aktywizujących i
integrujących
lokalną społeczność
Liczba wydarzeń
aktywizujących i
integrujących
skierowanych do
grup
defaworyzowanych

WSKAZNIKI REZULTATU DLA CELÓW
SZCZEGÓŁOWYCH
w.2.1

Szt.

Szt.

Szt.

Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru
LGD Brama Beskidu
Rozwój lokalnej przedsiębiorczości i tworzenie miejsc
pracy
Skuteczna kooperacja i promocja obszaru na rzecz
rozwoju turystyki w oparciu o wykorzystanie produktów
lokalnych

Jednostka miary

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem),
w tym:
- w przedsiębiorstwach innowacyjnych:
- w sektorze turystyki i czasu wolnego:
- w przedsięb. poza sektorem turystyki i czasu
wolnego

Szt.

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)
Liczba osób korzystających z infrastruktury
służącej przetwarzaniu produktów rolnych
PRZEDSIĘWZIĘCIA
WSKAZNIK
PRODUKTU
2.1.1
Wspieranie
Liczba operacji
podejmowania
polegająca na
działalności
utworzeniu
gospodarczej, w tym nowego
też działalności
przedsiębiorstwa
innowacyjnych oraz Liczba operacji
zakładanych przez
polegająca na
utworzeniu

Szt.

w.2.2

Wartość osiągniętego
wskaźnika

Szt.
Jednostka miary

Szt.

Szt.

Wartość osiągniętego
wskaźnika
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osoby z grup
defaworyzowanych

2.1.2

2.2.1

Wspieranie rozwoju
przedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój
centrów
przetwórstwa
lokalnego

nowego
przedsiębiorstwa o
charakterze
innowacyjnym
Liczba operacji
polegająca na
utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa w
sektorze turystyki i
czasu wolnego
Liczba operacji
polegająca na
utworzeniu
nowego
przedsiębiorstwa
przez osoby z grup
defaworyzowanych
Liczba operacji
polegająca na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa
poza sektorem
turystyki i czasu
wolnego
Liczba operacji
polegająca na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa w
sektorze turystyki i
czasu wolnego
Liczba centrów
przetwórstwa
lokalnego

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
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PROBLEMY NAPOTKANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ OPERACJI

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą.

………………………………………………………………….
Miejscowość, data

…………………………………………………………………
czytelny podpis Beneficjenta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie monitorującej dla
Beneficjentów na potrzeby monitorowania realizacji LSR, przez Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu”
zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
922 z pózn. zm.).
Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Lokalna Grupa Działania „Brama
Beskidu” z siedzibą Mostki 86, 33-340 Stary Sącz oraz że:
1) przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
2) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu monitoringu i ewaluacji LSR i nie będą udostępniane innym
odbiorcom.

………………………………………………………………….
Data wypełnienia ankiety

…………………………………………………………………
czytelny podpis Beneficjenta

