
                 
                                                                                                                                                                 

Ankieta monitorująca 
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
za okres od …. do …

UWAGA!
1. Ankietę monitorującą beneficjent  wypełnia  zgodnie z przedsięwzięciem do realizacji, którego projekt 

zatwierdziła Rada LGD Biebrzański Dar Natury.

2. W tabelach  jeżeli dane pole nie dotyczy proszę wstawić „ND”.

Informacje dotyczące beneficjenta 

Nazwa /Imię i nazwisko

Rodzaj beneficjenta*

Adres/siedziba

Miejscowość i kod

Telefon

e-mail

Osoba do kontaktu

Informacje dotyczące otrzymanej pomocy na realizację operacji               

Nr umowy

Data podpisania umowy

Kwota przyznanej pomocy

Kwota płatności ostatecznej

Data otrzymania płatności
ostatecznej

Tytuł projektu

Nazwa działania

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej   

  Odnowa i rozwój wsi

  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

  Małe projekty

* rodzaj beneficjenta: np. jst, ośrodki kultury, stowarzyszenie, fundacja, parafia, osoba fizyczna 
prowadząca działalność gospodarczą, spółka, itp.

Krótki opis zrealizowanej operacji:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



Grupa docelowa do której skierowana jest zrealizowana operacja
(wstawić znak „X” przy grupie docelowej, możliwe jest zaznaczenie kilku grup)

Lokalni mieszkańcy
Rolnicy
Turyści
Bezrobotni
Młodzież
Inni (proszę wymienić:) 

Przedsięwzięcie I    
AKTYWIZACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ NA OBSZARZE LGD

I Wskaźniki produktu

Lp. Wskaźniki produktu
Wartość wskaźnika osiągnięta

w projekcie.

1
Liczba wyremontowanych/przebudowanych/wyposażonych

świetlic wiejskich i obiektów pełniących ich funkcje

2 Liczba zagospodarowanych przestrzeni publicznych

3
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych,

rekreacyjnych, sportowych, konkursów itp.

4 Liczba uczestników imprez

II Wskaźniki rezultatu

Lp. Wskaźniki rezultatu
Wartość wskaźnika osiągnięta

w projekcie.

1 Liczba osób korzystających z doposażonych obiektów

2 Wzrost liczby członków LGD w okresie od 2009 do 2014 r.

Przedsięwzięcie II 



 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH LGD
 W OPARCIU O LOKALNE ZASOBY

proszę o wypełnienie tabeli w odpowiednich polach, jeżeli dane pole nie dotyczy proszę wstawić „ND”

I Wskaźniki produktu

Lp. Wskaźniki produktu
Wartość wskaźnika osiągnięta

w projekcie.

1 Liczba przeszkolonych mieszkańców 

2 Liczba szkoleń w zakresie przedsiębiorczości

3

Liczba powstałych/rozwijających się przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo

  nowopowstałe                 rozwijające się

4
Liczba utworzonych, zmodernizowanych usług 

około rolniczych i dla ludności

II Wskaźniki rezultatu

Lp. Wskaźniki rezultatu
Wartość wskaźnika osiągnięta

w projekcie.

1 Liczba powstałych nowych miejsc pracy

Przedsięwzięcie III 



WSPIERANIE DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZACHOWANIE
DZIEDZICTWA LOKALNEGO NA OBSZARZE LGD

proszę o wypełnienie tabeli w odpowiednich polach, jeżeli dane pole nie dotyczy proszę wstawić „ND”

I Wskaźniki produktu

Lp. Wskaźniki produktu
Wartość wskaźnika osiągnięta

w projekcie.

1
Liczba publikacji/broszur/ulotek zawierających informacje 
o dziedzictwie kulturowym, historycznym i przyrodniczym

 (w szt. wg. rodzaju)*

2 Liczba zabytkowych budynków/parków po renowacji

3
Liczba wyremontowanych/przebudowanych/wyposażonych

obiektów sakralnych

II Wskaźniki rezultatu

Lp. Wskaźniki rezultatu
Wartość wskaźnika osiągnięta

w projekcie.

1
Liczba osób do których trafiły publikacje/broszury/ulotki

dotyczące dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego 
i historycznego obszaru LGD.

* proszę o wypełnienie poniżej tabeli

Rodzaj   publikacja     broszura    ulotka

Tytuł

Ilość wydanych egzemplarzy (szt.)

Data: Podpis:


