„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
ANKIETA MONITORUJĄCA
Dla Wnioskodawców/Beneficjentów Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania-Grupa Łużycka”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
I. Informacja nt złożonego wniosku o przyznanie pomocy
Imię i nazwisko/nazwa
1. wnioskodawcy/beneficjenta
2. Adres zamieszkania/siedziby
3. Telefon kontaktowy
4. Adres e-mail
5. Tytuł operacji
6. Numer wniosku nadany przez LGD
II. Na jakim etapie weryfikacji jest Państwa wniosek ? (proszę zaznaczyć właściwą odpowiedz X):
proszę zaznaczyć X w odpowiednim polu
Etap
1.
Weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim
2. Podpisanie Umowy o przyznaniu pomocy
Jeśli zaznaczyłeś x wypełnij wskazane pola:

nr umowy:
data podpisania umowy:
kwota dofinasowania:
3.

Realizacja po podpisaniu umowy
Złożenie wniosku o płatność I transza
Jeśli zaznaczyłeś x wypełnij wskazane pola:

data złożenia wniosku:
uzupełnienia do wniosku
data otrzymania I transzy

4.
5.

Realizacja operacji po I transzy
Złożenie wniosku o płatność II transza
Jeśli zaznaczyłeś x wypełnij wskazane pola:

6.

data złożenia wniosku:
uzupełnia do wniosku
data otrzymania II transzy
Rezygnacja z realizacji operacji

7. Proszę o wskazanie na jakim etapie nastąpiła rezygnacja
i podanie przyczyny

Odmowa przyznania pomocy

8. Proszę o wskazanie na jakim etapie nastąpiła rezygnacja
i podanie przyczyny
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III. Monitorowanie realizacji celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć przez osiągnięcie
wskaźnika produktu
- należy wpisać wartość liczbową przy właściwym celu oraz wskaźniku produktu
1. Tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju obszaru LGD
Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

Wskaźniki produktu

1.1 Wspieranie inicjatyw
wzmacniających więzi społeczne
oraz działań aktywizujących grupy
defaworyzowane

1.1.1 Inicjatywy
wzmacniające więzi
społeczne w tym działania
aktywizujące grupy
defaworyzowane

Liczba wspartych inicjatyw

1.1.2 Działania związane z
pobudzaniem aktywności
społeczno- zawodowej.

Liczba szkoleń/
seminariów/ warsztatów
Liczba zrealizowanych
projektów współpracy (w
tym projektów współpracy
międzynarodowej).
Liczba LGD
uczestniczących w
projektach współpracy

1.1.3 Budowa i
przebudowa obiektów
infrastruktury rekreacyjnej i
kulturalnej

Liczba nowych i
zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
rekreacyjnej i kulturalnej

1.2 Zdobywanie i podnoszenie
wiedzy, kompetencji oraz
umiejętności mieszkańców
obszaru LGD

1.3 Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, budowa i przebudowa
infrastruktury rekreacyjnej i
kulturalnej

Wartość
wskaźnika

2. Wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD
Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

Wskaźniki produktu

2.1 Tworzenie nowych podmiotów
gospodarczych

2.1.1 Podejmowanie
działalności gospodarczej

Liczba osób fizycznych,
które otrzymały
dofinansowanie

2.2.1 Rozwijanie
działalności gospodarczej

Liczba przedsiębiorstw,
które otrzymały
dofinansowanie

2.2.2 Utrzymanie miejsc
pracy

Liczba przedsiębiorstw,
które otrzymały
dofinansowanie

2.2 Rozwój lokalnej
przedsiębiorczości oraz
utrzymanie miejsc pracy.

3.

Wartość
wskaźnika

Wzrost inicjatyw ukierunkowanych na turystykę i dziedzictwo lokalne

Cele szczegółowe

Przedsięwzięcia

Wskaźniki produktu

3.1 Wzmocnienie atrakcyjności
turystycznej obszaru.

3.1.1 Budowa i przebudowa
infrastruktury turystycznej

Liczba nowych i
zmodernizowanych
obiektów infrastruktury
turystycznej

Wartość
wskaźnika
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3.2 Zachowanie lokalnego
dziedzictwa – ochrona zabytków i
obiektów związanych z
dziedzictwem lokalnym oraz
wspieranie inicjatyw związanych z
dziedzictwem lokalnym

3.3 Promocja obszaru LGD

3.2.1 Zachowanie
lokalnego dziedzictwa –
konserwacja i restauracja
zabytków
3.2.2 Zachowanie
lokalnego dziedzictwa –
inicjatywy związane z
dziedzictwem lokalnym

3.3.1 Przedsięwzięcia
służące promocji obszaru
poprzez wykorzystanie
wszelkiego rodzaju form
przekazu

Liczba zabytków
poddanych pracom
konserwatorskim i
restauratorskim
Liczba wspartych inicjatyw
Liczba wspartych operacji
Liczba wydanych
materiałów promocyjnych
Liczba zrealizowanych
projektów współpracy (w
tym projektów współpracy
międzynarodowej)
Liczba LGD
uczestniczących w
projektach współpracy

IV. Pytania dodatkowe nt. realizacji projektu:
 TAK
 NIE

Czy beneficjent miał już kontrolę z instytucji upoważnionych do jej przeprowadzania (Samorządu
Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji
Europejskiej, organów kontroli państwowej i skarbowej oraz inne).
Jeśli tak, to czy otrzymał zalecenia pokontrolne?
Jeśli Beneficjent otrzymał
pokontrolne
proszę
zalecenia.

zalecenia
wymienić

 TAK
 NIE

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

Czy Beneficjent prowadzi rachunek bankowy?
Czy przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego?

Czy Beneficjent niezwłocznie informuje Zarząd Województwa
o planowanych lub zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizacje
operacji?

Liczba powstałych i utrzymanych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu?
Czy wystąpiły problemy w realizacji operacji?

Jakie problemy i jakie jest planowane ich rozwiązanie?















TAK
NIE
TAK
NIE
NIE DOTYCZY
TAK
NIE
NIE zaistniały
takie
okoliczności
………………….
NIE DOTYCZY
TAK
NIE
Jeśli „tak” to:
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Inne uwagi dotyczące realizacji operacji ?

V. Uwagi dotyczące pracy biura:
Czy Pan/Pani korzystała z doradztwa w Biurze LGD?
W jakim zakresie udzielane było doradztwo?

Jak ocenia Pani/Pana sprawność funkcjonowania LGD?
(1-wartość najniższa ; 5 wartość najwyższa)









 TAK
 NIE
Złożony wniosek o dofinansowanie
I Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie
II Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie
Podpisana umowa o dofinansowanie
Złożony wniosek o płatność
I Uzupełnienia do wniosku o płatność
II Uzupełnienia do wniosku o płatność
 1
 2
 3
 4
 5

VI. Oświadczenie Wnioskodawcy/Beneficjenta
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ankiecie są zgodne z prawdą.

Data:………………………………….………………

Czytelny podpis:………………………………………………….…….………………

