
 

  

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

ANKIETA MONITORUJĄCA
POSTĘP REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO
KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2016-2022

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA BRZOZOWSKA"

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPERACJI

ZAKRES TEMATYCZNY
OPERACJI

Rozwój działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej

Rozwój infrastruktury drogowej

Rozwój  infrastruktury  turystycznej  i/lub  rekreacyjnej  i/lub

kulturalnej 

TYTUŁ OPERACJI

NUMER UMOWY

Data rozpoczęcia Data zakończenia

OKRES REALIZACJI OPERACJI

II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA

NUMER IDENTYFIKACYJNY

IMIE I NAZWISKO / NAZWA
BENEFICJENTA

ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES
SIEDZIBY / ODDZIAŁU

BENEFICJENTA
IMIE I NAZWISKO OSOBY

UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU

KONTAKT (numer tel., e-mail)

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI

WARTOŚĆ CAŁKOWITA
KWOTA POMOCY

KWOTA PŁATNOŚCI POŚREDNIEJ KOŃCOWEJ
DATA OTRZYMANIA

PŁATNOŚCI
POSREDNIEJ KOŃCOWEJ



IV. WSKAŹNIKI REALIZACJI OPERACJI

PROSZĘ WSKAZAĆ, KTÓRY WSKAŹNIK REZULTATU ORAZ PRODUKTU ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI I W JAKIM STOPNIU 

Cel ogólny Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Wartość Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu Wartość
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Cel szczegółowy
1.1. Poprawa
atrakcyjności,

funkcjonalności
 i estetyki

przestrzeni
publicznej

Wskaźnik rezultatu 1.1.1. 
Wzrost liczby osób korzystających z nowych

lub przebudowanych obiektów infrastruktury

turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej

Przedsięwzięcie 
nr 1.1.1. 

Rozwijanie
infrastruktury

turystycznej i/lub
rekreacyjnej i/lub

kulturalnej

Liczba nowych lub

przebudowanych obiektów

infrastruktury turystycznej i/lub

rekreacyjnej i/lub kulturalnej,

w tym minimum 4 zrealizowane

w miejscowościach

zamieszkałych przez mniej niż 5

tys. mieszkańców

Cel szczegółowy
1.2. Poprawa
dostępności

komunikacyjnej
obszaru

Wskaźnik rezultatu 1.1.2. 
Liczba osób korzystających z nowej lub

przebudowanej infrastruktury drogowej

w zakresie włączenia społecznego

Przedsięwzięcie 
nr 1.2.1 

Rozwijanie
infrastruktury

ułatwiającej kontakty
przestrzenne, w tym
rozwój infrastruktury

drogowej

Długość wybudowanych lub

przebudowanych dróg
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Cel szczegółowy
2.1. Poprawa
aktywności

społecznej na rzecz
zachowania
dziedzictwa
przyrodniczo
-kulturowego

obszaru

Wskaźnik rezultatu 2.1.1. 
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /

wydarzeniach adresowanych do mieszkańców

(mających na celu poprawę ich świadomości

ekologicznej), w tym liczba osób z grup

defaworyzowanych

Przedsięwzięcie 
nr 2.1.1. 

Wsparcie działań na rzecz

poprawy świadomości

ekologicznej

mieszkańców

Liczba spotkań / wydarzeń

adresowanych do mieszkańców

(mających na celu poprawę ich

świadomości ekologicznej)



Wskaźnik rezultatu 2.1.2. 
Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia
w ramach operacji zrealizowanych  przez

podmioty działające w sferze kultury, w tym
liczba osób z grup defaworyzowanych

Przedsięwzięcie 
nr 2.1.2. 

Zachowanie

wielokulturowego

dziedzictwa obszaru LGD

oraz dostępna atrakcyjna

oferta kulturalna

Liczba podmiotów działających

w sferze kultury, które otrzymały

wsparcie w ramach realizacji LSR

Cel szczegółowy
2.2. Wypromowane

walory obszaru
LGD i atrakcyjna
oferta spędzania
czasu wolnego

Wskaźnik rezultatu 2.2.1. 
Liczba osób, które skorzystały

z publikacji/materiałów promocyjnych

Przedsięwzięcie 
nr 2.2.1. 

Skuteczna promocja

obszaru LGD

Liczba publikacji/materiałów

promocyjnych

Wskaźnik rezultatu 2.2.2. 
Liczba uczestników wydarzeń

aktywizujących społeczność lokalną

Przedsięwzięcie 
nr 2.2.2. 

Atrakcyjna oferta

spędzania czasu wolnego

Liczba wydarzeń aktywizujących

społeczność lokalną

Wskaźnik rezultatu 2.2.3. 
Liczba projektów skierowanych do grup

docelowych

Przedsięwzięcie 
nr 2.2.3. 

Rozwijanie współpracy

z innymi LGD w celu

promocji obszaru

i tworzenia oferty

aktywnego spędzania

wolnego czasu

Liczba zrealizowanych projektów

współpracy

Cel szczegółowy
2.3. Wzrost

aktywnego udziału

społeczności

lokalnej 

w procesie

realizacji LSR

Wskaźnik rezultatu 2.3.1. 
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD

Przedsięwzięcie 
nr 2.3.1. 

Informowanie

o działaniach

realizowanych w ramach

LSR

Liczba informacji zamieszczonych na

stronie internetowej

Wskaźnik rezultatu 2.3.2. 
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach /

wydarzeniach adresowanych do mieszkańców, w tym

liczba osób z grup defaworyzowanych

Przedsięwzięcie 
nr  2.3.2.

Przeprowadzenie spotkań

informacyjno-

konsultacyjnych

z mieszkańcami

Liczba spotkań / wydarzeń

adresowanych do mieszkańców

Wskaźnik rezultatu 2.3.3. 
Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim

udzieleniu  indywidualnego doradztwa w zakresie

ubiegania się o wsparcie na realizację LSR,

świadczonego w biurze LGD, w tym liczba osób z

grup defaworyzowanych

Przedsięwzięcie 
nr 2.3.3. 

Prowadzenie

indywidualnego

doradztwa w zakresie

ubiegania się o wsparcie

na realizację LSR

Liczba podmiotów, którym udzielono

indywidualnego doradztwa



Wskaźnik rezultatu 2.3.4. 
Liczba (skumulowana) przeszkolonych pracowników

i członków organów LGD, którzy podnieśli swoją

wiedzę i uzyskali certyfikaty

Przedsięwzięcie 
nr 2.3.4. 

Wzrost kompetencji osób

zaangażowanych w

proces realizacji LSR

Liczba osobodni szkoleń dla

pracowników i organów LGD
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Cel szczegółowy
3.1. Wzrost

konkurencyjności

i innowacyjności

sektora mikro, MSP

Wskaźnik rezultatu 3.1.1. 
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym

liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup

defaworyzowanych

Przedsięwzięcie 
nr 3.1.1. 

Wspieranie rozwoju

istniejących

przedsiębiorstw poprzez

inwestycje rozwojowe

tworzące nowe miejsca

pracy

Liczba zrealizowanych operacji

polegających na rozwoju istniejącego

przedsiębiorstwa

Cel szczegółowy
3.2. Wzrost

przedsiębiorczości

i kompetencji

zawodowych

mieszkańców

Wskaźnik rezultatu 3.2.1. 
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem), w tym

liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup

defaworyzowanych

Przedsięwzięcie 
nr 3.2.1. 

Wspieranie tworzenia

nowych przedsiębiorstw

Liczba zrealizowanych operacji

polegających na utworzeniu nowego

przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu 3.2.2. 
Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z

grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem

Przedsięwzięcie 
nr 3.2.2. 

Szkolenia i doradztwo dla

osób zamierzających

otworzyć własną

działalność gospodarczą

Liczba szkoleń

V. OPIS OPERACJI:

Należy opisać główny zakres operacji np. ilość i rodzaj nabytych środków trwałych, ilość i rodzaj wybudowanych, wyremontowanych obiektów budowlanych, ilość 

przeprowadzonych szkoleń i w jakim zakresie, ilość zorganizowanych imprez. W tym punkcie należy również opisać problemy napotkane w trakcie realizacji operacji, np. 
aneksowanie umowy.





VI.  GRUPY DOCELOWE ZREALIZOWANEJ OPERACJI,  W TYM DOTYCZĄCE UTWORZONYCH
MIEJSC PRACY (UWZDGLĘDNIA SIĘ RÓWNIEŻ SAMOZATRUDNIENIE)

Miejscowość i data: ................................................... Podpis: ......................................................

Nazwa grupy Liczba osób

� osoba długotrwale bezrobotna (osoba zarejestrowana jako bezrobotna w okresie powyżej 

12 miesięcy)

�  osoba niepełnosprawna

�  osoba nieposiadająca kwalifikacji zawodowych (osoba bez wykształcenia zawodowego)

�  młodzież (osoba między 18 a 25 rokiem życia)

�  osoba powyżej 50 roku życia

�  osoba zamieszkująca miejscowość o liczbie mieszkańców poniżej 5000


