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Załącznik LSR nr 7 
 

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią” 

 

ANKIETA: MONITORING BENEFICJENTA 
 

 
Niniejsza ankieta monitorująca służy weryfikacji osiągania wskaźników założonych w Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej w ramach Osi IV 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przez Lokalną Grupę Działania (LGD) - Stowarzyszenie „Wielkopolska z Wyobraźnią”. Obowiązek 

wypełnienia ankiety przez Beneficjenta wynika z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007–2013 oraz z umowy Beneficjenta z Instytucją Wdrażającą, na podstawie 

której jest przyznana pomoc Beneficjentowi. 

Beneficjent składa wypełniony formularz ankiety w wersji papierowej do Biura LGD - Stowarzyszenia „Wielkopolska z Wyobraźnią”, 

mieszczącego się w Koźminie Wielkopolskim przy ul. Boreckiej 25a (ośrodek zdrowia) w terminie do 14 dni po dniu, w którym Beneficjent 

rozliczył swój projekt (operację), czyli otrzymał płatność ostateczną. 

Ankietę należy wypełnić na podstawie danych o zrealizowanym projekcie, wykorzystując kopię wniosku o przyznanie pomocy (z uwzględnieniem 

ewentualnych aneksów), umowy, na mocy której przyznano Beneficjentowi pomoc oraz wniosku o płatność ostateczną.  

Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej lub odręcznie, w sposób czytelny, drukowanymi literami, niebieskim kolorem. W przypadku 

dokonywania korekty popełnionych w ankiecie błędów, prosimy o przekreślenie błędnego wpisu, a następnie wpisanie poprawnej treści i 

zatwierdzenie poprawki parafą. 

Jeśli dane pole tekstowe ankiety nie dotyczy Beneficjenta, należy w nim wstawić kreskę, natomiast w przypadku danych liczbowych należy 

wstawić zero.  

WAŻNE: Wypełniając ankietę w części 3 (Wskaźniki) należy w kolumnie „realizacja wskaźnika” zaznaczyć każdorazowo wybraną opcję 

znakiem „X” oraz wpisać w kolumnie „wartość wskaźnika” osiągniętą wartość liczbową.  

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości odnoszących się do punktów zawartych w ankiecie, należy skontaktować się z Biurem LGD: 
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WZÓR FORMULARZA ANKIETY MONITORUJĄCEJ DLA BENEFICJENTA 
 

1. BENEFICJENT 
1A. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA 
 

Nazwa Beneficjenta 
 

Numer identyfikacyjny (nadany przez ARiMR) 

Status / rodzaj beneficjenta 
 

Imię i Nazwisko PESEL 
 

NIP 
 

REGON 
 

KRS 
 

 

1B. ADRES ZAMELDOWANIA BENEFICJENTA 
 

Województwo 
 

Powiat 
 

Gmina 
 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

Ulica 
 

nr domu / nr lokalu 
 

 

1C. DANE KONTAKTOWE BENEFICJENTA 
 

nr telefonu 
 

nr faxu 
 

adres e-mail 
 

adres www 
 

 

2. OPERACJA 
2A. IDENTYFIKACJA OPERACJI 
 

Oznaczenie sprawy i data przyjęcia wniosku w LGD 
 

 

Numer i data umowy przyznania pomocy  

Nazwa działania  Odnowa i rozwój wsi 
 Małe projekty 
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 
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Tytuł operacji 
 

 

Cel operacji 
 
 

 

Zakres operacji / klasyfikacja operacji wg kategorii 
 
 

 

Krótki opis zadań realizowanych w ramach operacji (w 
nawiązaniu do zestawienia rzeczowo-finansowego), 
grupy docelowe odbiorców, do których skierowana 
była operacja, osiągnięte rezultaty, itp.,  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dokładny adres miejsca realizacji operacji 
 

 

Okres realizacji operacji 
 

Termin rozpoczęcia 
(data złożenia wniosku o przyznanie pomocy do LGD) 

_ _ . _ _.20 _ _ r. 

Termin zakończenia 
(data złożenia wniosku o płatność ostateczną) 

_ _ . _ _.20 _ _ r. 

 
2B. DANE FINANSOWE OPERACJI 
 

Zestawienie finansowe 
zgodnie z wnioskiem o przyznanie 

pomocy złożonym w LGD 

zgodnie z umową i aneksami do 
umowy przyznania pomocy 

podpisanymi z Instytucją Wdrażającą 

zgodnie ostatecznym  
rozliczeniem pomocy 

całkowity koszt realizacji operacji    
całkowita wnioskowana kwota pomocy    
całkowita przyznana kwota pomocy    
całkowita wypłacona kwota pomocy    
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3. OSIĄGNIĘTE WSKAŹNIKI W RAMACH REALIZOWANEJ OPERACJI 
3A. Wskaźniki osiągnięte w przypadku operacji realizujących Cel Ogólny I LSR:  
„Poprawa jakości życia na obszarze objętym działalnością LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" - Na wsi piękniej, lepiej, weselej”. 

 

Cel ogólny Wskaźniki oddziaływania Realizacja wskaźnika 

 
1. Poprawa jakości życia na obszarze objętym 
działalnością LGD "Wielkopolska z Wyobraźnią" -  
Na wsi piękniej, lepiej, weselej. 
 

1. Wzrost zadowolenia 
mieszkańców obszaru LGD z 
poprawy jakości życia na obszarze 
wdrażania LSR 

TAK                     NIE  

 

Cel szczegółowy Wskaźniki rezultatu 
Realizacja 
wskaźnika 

Przedsięwzię
cie 

Wskaźniki produktu 
Wartość 

wskaźnika 

1.1. Rozwój 
infrastruktury związanej 
z jakością życia  
na obszarach wiejskich 

1. Wzrost zadowolenia 
mieszkańców obszaru LGD  
z poprawy infrastruktury 
związanej z jakością życia  
na obszarach wiejskich 

TAK     NIE  

P I:  
Rozwijamy 
nasze 
lokalne 
centra 
wiejskie 

1. Liczba placów zabaw – nowopowstałych, zmodernizowanych  
lub doposażonych   

2. Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów 
sportowych  

3. Liczba wybudowanych, wyremontowanych lub doposażonych 
sal, klubów i świetlic wiejskich   

4. Liczba obiektów rekreacyjnych, objętych operacjami 
mającymi na celu rozwój infrastruktury   

5. Liczba innych operacji związanych z  obiektami i terenami 
dostępnymi publicznie, których realizacja wpłynęła pozytywnie 
na podwyższenie jakości życia na wsi 

 

6. Łączna liczba realizowanych bądź zrealizowanych operacji 
mających na celu rozwój infrastruktury związanej z jakością 
życia na obszarach wiejskich 

 

7. Liczba osób korzystających z miejsc i obiektów objętych 
operacjami (na podstawie danych z ewidencji ludności dla danej 
miejscowości) 
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1.2. Poprawa 
zagospodarowania i 
organizacji czasu 
wolnego mieszkańców 

1. Wzrost zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców obszaru LGD  
w zakresie zagospodarowania  
i organizacji ich czasu wolnego 

TAK     NIE  

P II: 
Rozwijamy 
się, uczymy 
i bawimy 

1. Liczba zorganizowanych imprez o charakterze kulturalnym, 
sportowym lub rekreacyjnym oraz innych przedsięwzięć na 
rzecz zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców 

 

2. Liczba uczestników zorganizowanych imprez o charakterze 
kulturalnym, sportowym lub rekreacyjnym oraz innych 
przedsięwzięć na rzecz zagospodarowania czasu wolnego 
mieszkańców 

 

3. Liczba miejscowości, w których realizuje się bądź 
zrealizowano imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym 
lub rekreacyjnym oraz inne przedsięwzięcia na rzecz 
zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców 

 

4. Łączna liczba realizowanych bądź zrealizowanych operacji 
mających na celu organizację imprez o charakterze kulturalnym, 
sportowym lub rekreacyjnym oraz innych przedsięwzięć na rzecz 
zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców 

 

1.3. Podnoszenie 
poziomu i doskonalenie 
wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji 
mieszkańców 

1. Wzrost zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców obszaru LGD  
w zakresie doskonalenia  
i podnoszenia poziomu wiedzy,   
umiejętności i kwalifikacji 

TAK     NIE  

P II: 
Rozwijamy 
się, uczymy 
i bawimy 

1. Liczba szkoleń,  warsztatów lub innych działań edukacyjnych 
podnoszących wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, 
zorganizowanych dla mieszkańców i przedstawicieli organizacji 
pozarządowych 

 

2. Liczba osób, które skorzystały z organizowanych szkoleń, 
warsztatów lub innych działań edukacyjnych podnoszących 
wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, zorganizowanych dla 
mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych 

 

3. Liczba miejscowości, w których realizuje się bądź 
zrealizowano szkolenia, warsztaty lub inne działania edukacyjne 
podnoszące wiedzę, kwalifikacje i umiejętności mieszkańców i 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 

 

4. Liczba realizowanych bądź zrealizowanych operacji mających 
na celu współpracę organizacji pozarządowych na terenie LGD, 
bądź wymianę doświadczeń tych podmiotów z organizacjami 
spoza terenu LGD 

 

5. Liczba działań informacyjnych i szkoleniowo-doradczych 
przeprowadzonych przez LGD na rzecz mieszkańców i 
organizacji pozarządowych w zakresie poprawy jakości życia na 
obszarach wiejskich, w tym dot. przygotowania wniosków, 
prowadzenia inwestycji i rozliczania projektów 
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6. Łączna liczba realizowanych bądź zrealizowanych operacji 
szkoleniowych, edukacyjnych, informacyjnych i projektów 
współpracy, podnoszących wiedzę, kwalifikacje i umiejętności 
mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych 

 

 

3B. Wskaźniki osiągnięte w przypadku operacji realizujących Cel Ogólny II LSR:  
„Różnicowanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości - Rolniku bądź przedsiębiorczy!” 
 

Cel ogólny Wskaźniki oddziaływania Realizacja wskaźnika 

 
2. Różnicowanie działalności gospodarczej i rozwój 
przedsiębiorczości - Rolniku bądź przedsiębiorczy! 
 

1. Wzrost zadowolenia 
mieszkańców obszaru LGD z 
rozwoju przedsiębiorczości, w tym z 
możliwości różnicowania 
działalności gospodarczej na 
obszarach wiejskich LGD 

TAK                     NIE  

 

Cel szczegółowy Wskaźniki rezultatu 
Realizacja 
wskaźnika 

Przedsięwzię
cie 

Wskaźniki produktu 
Wartość 

wskaźnika 

2.1. Wsparcie 
inwestycyjne  tworzenia 
nowych  i rozwój już 
istniejących podmiotów 
gospodarczych 

1. Wzrost zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców obszaru LGD  
w zakresie tworzenia i rozwoju 
podmiotów gospodarczych 

TAK     NIE  

P III: 
Inwestujemy 
w nasze 
firmy 

1. Liczba gospodarstw rolnych, w których w wyniku operacji 
realizowanej w ramach wdrażania LSR podjęta lub rozwijana 
jest/będzie działalność pozarolnicza 

 

2. Liczba mikroprzedsiębiorstw, które w wyniku operacji 
realizowanej w ramach wdrażania LSR uruchamiają/-iły lub 
rozwijają/rozwinęły działalność pozarolniczą 

 

3. Liczba operacji związanych z budową, modernizacją i/lub 
wyposażeniem pomieszczeń do produkcji bądź sprzedaży 
produktów/usług lokalnych i/lub z wykorzystaniem 
odnawialnej energii w prowadzeniu działalności gospodarczej 

 

4. Liczba  miejsc pracy utworzonych w wyniku operacji 
realizowanej w ramach wdrażania LSR (w tym samozatrudnienie) 

 

5. Łączna liczba realizowanych bądź zrealizowanych operacji 
mających na celu tworzenie lub rozwój podmiotów 
gospodarczych, w tym uruchamianie i rozwijanie działalności 
pozarolniczej na obszarze LGD oraz inwestycje związane z 
produktami/usługami lokalnymi i energią odnawialną 
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2.2. Poprawa dostępu 
do wiedzy i informacji 
dla podmiotów 
gospodarczych  
z terenu LGD 

1. Wzrost zaspokojenia potrzeb 
podmiotów gospodarczych 
obszaru LGD w zakresie 
dostępu do wiedzy i informacji 
niezbędnej do prowadzenia 
działalności gospodarczej 

TAK     NIE  

P IV: 
Wspomagamy 

nasze firmy 
wiedzą, 
informacją  
i promocją 

1. Liczba działań informacyjnych i szkoleniowo-doradczych dla 
przedsiębiorców i rolników w zakresie przygotowywania 
wniosków oraz prowadzenia i rozliczania projektów 

 

2. Liczba osób, które skorzystały z działań informacyjnych i 
szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i rolników 
w zakresie przygotowywania wniosków oraz prowadzenia  
i rozliczania projektów 

 

3. Liczba działań informacyjnych i promocyjnych dla 
mieszkańców obszaru LGD w zakresie odnawialnych źródeł 
energii 

 

4. Liczba osób, które skorzystały z działań informacyjnych i 
promocyjnych dla mieszkańców obszaru LGD 
w zakresie odnawialnych źródeł energii 

 

5. Liczba miejscowości, w których realizuje się bądź 
zrealizowano szkolenia, warsztaty, działania informacyjne i 
promocyjne  objęte celem 2.2 

 

6. Łączna liczba realizowanych bądź zrealizowanych operacji 
mających na celu realizację szkoleń warsztatów, działań 
informacyjnych i promocyjnych objętych celem 2.2 

 

2.3. Promocja 
przedsiębiorców, 
produktów i usług  
z terenu LGD 

1. Wzrost zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców obszaru LGD w 
zakresie promocji produktów  
i usług pochodzących od 
podmiotów gospodarczych  
z obszaru LGD 

TAK     NIE  

P IV: 
Wspomagamy 

nasze firmy 
wiedzą, 
informacją  
i promocją 

1. Liczba zorganizowanych imprez promujących produkty i 
usługi lokalne z obszaru LGD  

2. Liczba uczestników zorganizowanych imprez promujących 
produkty i usługi lokalne z obszaru LGD  

3. Liczba wydawnictw promujących produkty i usługi lokalne z 
obszaru LGD  

4. Liczba realizowanych bądź zrealizowanych operacji mających 
na celu zorganizowanie misji gospodarczych dla 
przedsiębiorców z terenu LGD 

 

5. Łączna liczba realizowanych bądź zrealizowanych operacji 
mających na celu promocję przedsiębiorców, produktów i usług z 
terenu LGD w ramach celu 2.3 
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4. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH 
 

Proszę opisać problemy zaistniałe podczas realizacji operacji, wraz z informacją o podjętych w ich wyniku działaniach, uwzględniając w szczególności zmiany  
w zestawieniu rzeczowo-finansowym (aneksy) w stosunku do oryginalnego zakresu operacji (od złożenia wniosku do LGD po rozliczenie operacji).  
Proszę napisać  jaki wpływ wywarły problemy i zmiany w projekcie na realizację operacji.  W przypadku nie zaistnienia problemów, proszę wpisać słowo „brak”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.  SPOSÓB PROMOCJI OPERACJI  

 
Proszę opisać w jaki sposób były rozpowszechniane informacje o realizacji operacji i jej współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w tym czy realizacja 
operacji przyczyniła się również do promocji Lokalnej Grupy Działania „Wielkopolska z Wyobraźnią” w środowiskach wiejskich na obszarze działania Grupy. 
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6. WARTOŚC DODANA 
 
Proszę określić, czy w ramach realizacji operacji powstała wartość dodana projektu, która wynika z przebiegu i realizacji operacji i jest związana z osiągnięciem 
dodatkowych rezultatów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z jego działań, np. utworzenie dodatkowych miejsc pracy, dostarczenie nowych usług, 
zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń, efekty promocyjne, kontakty z partnerami, współpraca i inne. 
 

 
 
 
 
 

 
7. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą. 
Oświadczam, że płatność ostateczną, dotyczącą ww. operacji otrzymałem w dniu _ _ . _ _.20 _ _ r. 

 
Miejscowość i data      Podpis i/lub pieczątka Beneficjenta 

 
 

                        …………………………………….., _ _ . _ _.20 _ _ r.     ……………………………………………………………………… 


