Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Biura
Stowarzyszenia Piękna Ziemia Gorczańska

ANKIETA NA POTRZEBY MONITORINGU I EWALUACJI
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

1. Proszę wpisać numer naboru oraz nazwę i numer i przedsięwzięcia, w ramach którego
został złożony wniosek o przyznanie pomocy:


Nr naboru ..............................................................................................................................



Nr i nazwa Przedsięwzięcia ......................................................................................................

2. Proszę wpisać numer i datę zawarcia umowy przyznania pomocy (jeśli została zawarta)


Nr umowy...............................................................................................................................



Data zawarcia umowy .............................................................................................................

3. Proszę wpisać dane wnioskodawcy oraz tytuł operacji:


Nazwa lub imię i nazwisko .......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….



Tytuł Operacji .........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. Proszę wpisać cele zgodne z LSR, które realizuje operacja:


Cel ogólny ..............................................................................................................................



Cel szczegółowy .....................................................................................................................

5. Proszę wskazać stopień realizacji operacji (zaznaczyć odpowiednie)


Na etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy



Przed wypłatą środków I/II transzy (podpisana umowa o przyznanie pomocy)



Zakończony I/II etap (złożony wniosek o płatność)



Zrealizowana w całości

6. Proszę wpisać wskaźniki produktu i rezultatu realizujące strategię lokalną (podać ilość i

nazwę wskaźnika).


Wskaźnik produktu ................................................................................ Ilość ......................
w tym ………………………………………………………………………………..Ilość …………………….



Wskaźnik rezultatu ................................................................................ Ilość .......................
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7. Proszę wpisać wielkość kwoty w zł:


Kwota pomocy wnioskowanej ..........................................................................................



Kwota pomocy przyznanej ..............................................................................................



Kwota pomocy wypłaconej ..............................................................................................

8. Czy projekt ma charakter innowacyjny?
 TAK

 NIE

Jeśli TAK, proszę opisać szczegółowo charakter innowacji…………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Czy projekt zakłada/-ł zintegrowanie podmiotów tj. współpracę podmiotów z różnych
sektorów (społecznego, publicznego, gospodarczego) i/lub branż działających na obszarze
LSR?
 TAK

 NIE

Jeśli TAK, proszę opisać szczegółowo na czym polega zintegrowanie podmiotów ……………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Czy projekt zakłada/-ł zintegrowanie zasobów tj. jednoczesne wykorzystanie różnych
zasobów lokalnych, (zasoby lokalne rozumiane są jako wszelkie elementy materialne i
niematerialne, które mogą być wykorzystane np. do wytwarzania produktów/świadczenia
usług)?
 TAK

 NIE

Jeśli TAK, proszę opisać szczegółowo na czym polega zintegrowanie zasobów….……………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Czy w ramach projektu zaplanowano działania mające pozytywny wpływ na środowisko
i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu?
 TAK

 NIE

Jeśli tak, proszę szczegółowo opisać jakie:….…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
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12. Czy w ramach projektu zaplanowano środki na działania informujące o przyznaniu
wsparcia przez LGD w ramach LSR.
 TAK

 NIE

Jeśli tak, proszę szczegółowo opisać jakie oraz załączyć odpowiednie dokumenty dokumentujące
poniesienie kosztu (np. faktury/rachunki/wydruki ze stron www./dokumentacja fotograficzna/kopie
plakatu/ulotki, itp…):
…………………………………….…………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

13. Czy projekt dotyczy/-ł branży kluczowej dla rozwoju obszaru LGD (sekcje I, G, R):
 TAK

 NIE

Jeśli TAK, proszę wskazać kod zgodnie z sekcję PKD i krótko opisać na czym polegał udział branży
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. Czy wystąpiły jakieś trudności w realizacji operacji/ projektu:
 TAK

 NIE

Jeśli TAK, prosimy opisać charakter trudności…………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie dla potrzeb realizacji LSR zgodnie z przepisami w
zakresie ochrony danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Piękna Ziemia Gorczańska

.............................................................
(data i podpis osoby wypełniającą ankietę)

Serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety
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