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

ANKIETA MONITORUJĄCA
dla Wnioskodawców/Beneficjentów 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 na temat złożonego wniosku o przyznanie pomocy(proszę wypełnić białe pola)
1.

Imię i nazwisko/nazwa
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 znajduje się Państwa wniosek? (proszę wstawić x we właściwą rubrykę):
Etap
1. Weryfikacja w Urzędzie Marszałkowskim
2. Podpisanie Umowy o przyznaniu pomocy (proszę wypełnić wskazane poniżej pola):
nr umowy:
data podpisania umowy:
kwota dofinasowania:
3. Realizacja operacji po podpisaniu umowy
Złożenie wniosku o płatność: I transza*lub I etap**(proszę wypełnić wskazane
poniżej pola):
data złożenia wniosku:
uzupełnienia do wniosku
4. data otrzymania płatności
5. Realizacja operacji po I transzy* lub po I etapie**
Złożenie wniosku o płatność ostateczną (proszę wypełnić wskazane poniżej pola):
data złożenia wniosku:
uzupełnia do wniosku
6. data otrzymania II transzy
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Rezygnacja z realizacji operacji
Proszę
o
wskazanie
na
7. i podanie przyczyny
Odmowa przyznania pomocy
Proszę
o
wskazanie
na
8. i podanie przyczyny

jakim

etapie

nastąpiła

rezygnacja

jakim

etapie

nastąpiła

rezygnacja

* dotyczy podejmowania działalności gospodarczej
** dotyczy podmiotów realizujących operację w dwóch etapach
III. Monitorowanie realizacji celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć przez
osiągnięcie wskaźnika produktu (należy wpisać wartość liczbową przy właściwym celu oraz
wskaźniku produktu)
Cel ogólny nr 1: Zrównoważony rozwój oparty o wykorzystanie zasobów społecznych,
gospodarczych i środowiskowych obszaru Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie do 2020 (23):
Wartość
Cele szczegółowe
Przedsięwzięcia
Wskaźniki produktu
wskaźnik
a

1.1.1 Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej,
rekreacyjnej i obiektów
kulturalnych

1.1.Wsparcie infrastruktury społecznej i
rewitalizacji w zgodzie z potrzebami
mieszkańców i dbałością o środowisko
LGD Stowarzyszenia Wzgórza
Dalkowskie do 2020 (23) r.

1.1.2 Zintegrowane
działania promujące
Wzgórza Dalkowskie

1.1.3. Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego,
przyrodniczego oraz
infrastruktury
turystycznej

Liczba miejsc
zagospodarowanych
przestrzeni publicznej
Liczba
przebudowanych,
wyposażonych
centrów aktywności
dla grup defaworyzowanych
i mieszkańców wsi
Liczba miejsc
spotkań, rekreacji i
integracji dla
mieszkańców i grup
defaworyzowanych
Liczba materiałów
promocyjnych
Liczba imprez
promujących region
Liczba wyjazdów na
targi, jarmarki, wystawy
Liczba zabytkowych
obiektów poddanych
pracom konserwatorskim
Liczba miejsc do
edukacji przyrodniczej
i historycznej
Liczba ścieżek
edukacji przyrodniczej
Liczba miejsc
prezentacji dziedzictwa
Wzgórz Dalkowskich
Liczba projektów
współpracy
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1.2.1Działania
rozwijające potencjał
społeczności lokalnych i
organizacji w tym
działania przyrodnicze i
klimatyczne
1.2 Integracja i aktywizacja społeczna
mieszkańców obszaru LGD
Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie do
2020 (23) r

1.2.2 Partycypacja
mieszkańców we
wdrażaniu LSR

I.3. Rozwijanie przedsiębiorczości
tworzącej miejsca pracy w regionie i
opartej na innowacyjności
do 2020 (23) r.

I.3.1. Wspieranie
tworzenia nowych
podmiotów
gospodarczych
I.3.2. Rozwijanie
podmiotów
gospodarczych, w
tym w kluczowych
branżach dla regionu

Liczba warsztatów,
szkoleń w świetlicach i
centrach aktywności
Liczba szkoleń,
warsztatów Inkubatora
aktywności społecznej
Liczba imprez
aktywizujących i
kultywujących tożsamość
lokalną
Liczba akcji, kampanii oraz
działań edukacyjnych
dotyczących przyrody i
klimatu
Liczba wydarzeń
kulturowo –
integracyjnych
aktywizujących
społeczność lokalną
Liczba spotkań
informacyjnych
Liczba szkoleń
Liczba artykułów na
stronie internetowej
Liczba informacji na
Fanpage
Liczba informacji na
tablicy informacyjnej
Liczba badań LSR
Liczba operacji
polegającej na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa
Liczba operacji
polegających na
rozwinięciu
istniejącego
przedsiębiorstwa

IV. Pytania dodatkowe na temat realizacji projektu (proszę wstawić znak x
rubryce):
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?

we właściwej
TAK
NIE

TAK

 NIE

Jeśli Beneficjent otrzymał ……………………………………………………………….……………………………
zalecenia pokontrolne proszę
…………………………………………………………………………………………….
wymienić zalecenia.
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.……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Czy stosowano się do obowiązujących zasad konkurencyjności
wydatków w ramach PROW 2014 2020?
Czy Beneficjent niezwłocznie informuje Zarząd Województwa
o planowanych lub zaistniałych zdarzeniach mogących mieć wpływ na
realizacje operacji?

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

Jakie problemy i jakie jest planowane ich rozwiązanie?

Inne uwagi dotyczące realizacji operacji ?

TAK
NIE
NIE DOTYCZY
TAK
NIE
NIE zaistniały
takie
okoliczności
 ………………….
 NIE DOTYCZY
 TAK
 NIE
Jeśli „tak” to:







