
 

Ankieta monitorująca z realizacji operacji 

1. Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do Biura Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania Brama Beskidu -Mostki 86, 33-340 Stary Sącz. 

2.  Beneficjent zobowiązany jest do złożenia ankiety monitorujacej w terminie do 14 dni od dnia 

otrzymania płatności ostatecznej-przy czym Beneficjent który uzyskał płatność ostateczną 

przed dniem otrzymania ankiety winien ją złożyć w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.  

3. Beneficjent zobowiązany jest do wypełnienia ankiety na podstawie danych z wniosku  o 

przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.  

4. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień 

dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego, Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).   

 

I. Informacje ogólne 

Nazwa Beneficjenta 

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

Osoba do kontaktu:…………………………………………………………………………. 

Telefon kontaktowy  ……………………………….mail …………………………………. 

Adres: 

……………………………………………………………………………………………… 

Numer wniosku nadany przez LGD: …………………………………………………………  

Tytuł operacji: ………………………………………..………………………………………… 

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

1. Nazwa działania  

□ Odnowa i rozwój wsi  

□ Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej  

□ Małe projekty  

□ Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

 

2. Status operacji (proszę zaznaczyć krzyżyk): 

 

 Przed podpisaniem umowy 

 W trakcie realizacji 



 Zakończona ……………………………….. (proszę podać miesiąc i rok 

złożenia końcowego wniosku o płatność) 

 

II. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy na realizację  operacji  

 

1. Koszty operacji 

 

1. 
Koszt operacji na etapie złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy: 

Całkowity:   

Wnioskowana kwota 

dotacji: 

 

2. 
Koszt operacji na etapie złożenia wniosku 

o płatność: 

Całkowity:   

Wnioskowana kwota 

dotacji: 

 

3. Data otrzymania płatności ostatecznej   

4. Wysokość kwoty otrzymanej płatności 

ostatecznej  

 

 

2.Proszę zaznaczyć, któremu z poniższych przedsięwzięć wskazanych w Lokalnej 

Strategii Rozwoju zrealizowana operacja  odpowiada w największym stopniu  oraz wpisać 

podział budżetu na realizację celów i przedsięwzięć.          

 Budżet 



Przedsięwzięc

ia 

Cel ogólny 1 : Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo 

przyrodnicze i kulturowe obszaru 

 

 1.1.1 

 

Organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych dla 

mieszkańców oraz turystów  

 

 1.1.2 

 

Budowa /rozbudowa/modernizacja obiektów infrastruktury 

turystycznej oraz  

restauracja obiektów zabytkowych  

 

 1.1.3 Przygotowanie materiałów promocyjnych  dla obszaru LGD  

 1.1.4 
Utworzenie/modernizacja/doposażenie  gospodarstw 

agroturystycznych 

 

 1.2.1 

Tworzenie, rozwijanie, doposażenie, remont oraz promowanie izb 

regionalnych, małych muzeów i żywych skansenów  

 

 

 1.2.2 

Wsparcie zespołów regionalnych, grup teatralnych oraz orkiestr 

dętych poprzez zakup strojów ,instrumentów muzycznych czy też 

publikacje płyt promujących muzykę regionalną  

 

 

 1.2.3 Promocja lokalnego produktu  

 1.2.4 
Organizacja przedsięwzięć utrwalających i promujących  

dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD 

 

Przedsięwzięc

ie 
Cel ogólny 2. Poprawa jakości życia na obszarze LGD 

 

 2.1.1 Konkurs wiedzy ekologicznej dla młodzieży szkół podstawowych  

 2.1.2 Konkurs na najbardziej ekologiczną zagrodę  

 2.2.1 
Budowa , modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich oraz 

budynków pełniących funkcje społeczno-kulturalnych 

 

 2.2.2 
Modernizacja/rozbudowa lub budowa placów zabaw dla dzieci oraz 

parków i obiektów sportowych 

 

 

3. Proszę wypełnić poniższą tabelę, dotyczącą osiągniętych wskaźników w wyniku 

realizacji operacji: 



N
u

m
er

 

p
rz

ed
si

ęw
zi

ę
ci

a
 

Opis 2010 2011 2012 2013 2014 

1.1.1 

Ilość zorganizowanych imprez 

kultywujących lokalną kulturę, historię, 

tradycję w tym o charakterze  rekreacyjno-

sportowym 

     

Liczba osób biorących  udział w imprezach 

kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych  

organizowanych ze wsparciem LGD Brama 

Beskidu  na obszarze LGD 

     

1.1.2 

Ilość  odnowionych obiektów zabytkowych      

Liczba nowych i zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej na 

obszarze LGD 

     

Liczba osób korzystających z nowej 

infrastruktury turystycznej 
     

1.1.3 

Liczba / nakład wydanych folderów, 

katalogów , broszur, map, ulotek, serwisów 

internetowych  i przewodników 

turystycznych 

     

Liczba odbiorców materiałów promujących 

obszar LGD 

(foldery,mapy,katalogi,broszury,ulotki,serwi

sy internetowe,przewodniki turystyczne 

     

1.1.4 

Liczba podmiotów świadcząca usługi dla 

turystów  które stworzyły/rozszerzyły ofertę 

dzięki dotacjom otrzymanym przez LGD 

     

Liczba osób korzystająca z nowo 

utworzonych lub zmodernizowanych miejsc 

noclegowych na obszarze LGD 

     

1.2.1 

Liczba stworzonych, doposażonych, 

wyremontowanych oraz wypromowanych 

izb regionalnych, małych muzeów i żywych 

skansenów 

     

Liczba osób odwiedzających rocznie 

muzea,skanseny i izby regionalne  na terenie 

LGD 

     

1.2.2 

Liczba zespołów artystycznych działających 

na obszarze LGD, które otrzymają wsparcie 

finansowe na zakup strojów, instrumentów 

muzycznych lub też publikacje płyt 

promujących muzykę regionalną 

     

Liczba uczestników wydarzeń promujących i 

kultywujących lokalną tradycję i kulturę 

obszaru LGD 

     



1.2.3 Liczba zarejestrowanych lokalnych 

produktów 
     

1.2.4 

Liczba  zorganizowanych 

malarskich/rzeźbiarskich plenerów oraz 

warsztatów promujacych dziedzictwo 

kulturowe i przyrodnicze obszaru LGD 

     

Liczba osób biorących czynny udział w 

przedsięwzięciach utrwalających  i 

promujących dziedzictwo kulturowe obszaru 

LGD 

     

2.1.1 

Liczba uczestników  biorąca udział w 

konkursie z zakresu wiedzy ekologicznej 
     

Liczba  akcji promocyjnych na rzecz ochrony 

środowiska 
     

2.1.2 

Liczba biorących udział uczestników w 

konkursie na najbardziej ekologiczną zagrodę 
     

Liczba  akcji promocyjnych na rzecz ochrony 

środowiska 
     

2.2.1 

Liczba 

utworzonych/zmodernizowanych/doposażon

ych świetlic wiejskich oraz budynków 

pełniących funkcję społeczno kulturalną 

     

Liczba  osób korzystających rocznie z 

utworzonej/zmodernizowanej/doposażonej 

infrastruktury świetlic wiejskich   

     

2.2.2 

Liczba 

zmodernizowanych/wybudowanych/rozbudo

wanych placów zabaw oraz obiektów 

sportowych 

     

Liczba  osób korzystających rocznie ze 

zmodernizowanych/wybudowanych/rozbudo

wanych placów zabaw oraz obiektów 

sportowych  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. 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 
  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  

 

 

 

IV. Czy Pani/Pana zdaniem nastąpił wzrost standardu życia dzięki realizacji operacji 

wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Brama Beskidu”?  

 Tak □   Nie  □   Nie wiem □ 

 

V. Informacja o napotkanych problemach (czy w związku z realizacją lub rozliczeniem 

nastąpiła konieczność podpisania aneksów , itp.)  

 

 

 

 

VI.OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie LGD Brama 

Beskidu moich danych osobowych, dla potrzeb sprawozdawczości z realizacji LSR, 

zgodnie  

z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 

r. Nr 101 poz. 926 z póz. zm.). 

 

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

 

   Data:                                               Podpis: 

 


