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ANKIETA MONITORUJĄCA PROW 2014-2020 

Ankieta monitorująca realizację 

operacji dla Beneficjentów w 

ramach „Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność” Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny objętego 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

Potwierdzenie złożenia w LGD (pieczęć) 

Liczba załączników dołączonych przez 

Beneficjenta 

 

 

  
– 

  
– 

    

 

………………………………… 

Data złożenia i podpis  

Cel złożenia Ankiety 

monitorującej*: 

 Złożenie ankiety monitorującej 

 Korekta ankiety monitorującej 

 II korekta ankiety monitorującej 

(Powyższa tabele wypełnia LGD) 

*Wstaw X przy odpowiednim celu złożenia ankiety monitorującej.  

Stowarzyszenie Kraina św. Anny jako Lokalna Grupa Działania w okresie 2016-2022 realizuje Strategię Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze dziesięciu gmin: Krapkowice, Zdzieszowice, Gogolin, Walce, 

Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Jemielnica, Izbicko. Stowarzyszenie realizuje działania, zmierzające do poprawy 

atrakcyjności, rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa lokalnego, dostrzeganie 

oraz wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru.  

 

1. Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej osobiście lub drogą korespondencyjną na adres: 

Stowarzyszenia Kraina św. Anny, ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice w terminie 30 dni od dnia wpływu 

na konto beneficjenta płatności ostatecznej. 

2. Ankietę monitorującą z realizacji operacji Beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie 

pomocy (wraz z załącznikami),  umowy o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność. 

3. Przy danych z wniosku o przyznanie pomocy należy uwzględnić ewentualne uzupełnienia dokonane na 

wezwanie instytucji wdrażających (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 
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4. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim kolorem wyłącznie białe pola ankiety lub elektronicznie, udzielając 

wyczerpujących i prawdziwych odpowiedzi. 

5. W sytuacji, kiedy dane pole w ankiecie, będące polem tekstowym, nie dotyczy Beneficjenta, należy wpisać ND. 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE OPERACJI W TYM DANE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ 

POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI. 

Dane Beneficjenta 

Numer wniosku nadany przez LGD 
 

 

Nazwa lub imię i nazwisko 
 

Nr ARiMR  PESEL/NIP  

Numer KRS  REGON  

Adres 
(adres zamieszkania osoby fizycznej/adres wykonywania działalności gospodarczej/adres siedziby/adres oddziału osoby 

prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 

Powiat Gmina Miejscowość 

   

Ulica  Nr domu/Nr lokalu Kod pocztowy / Poczta 

   

Nr telefonu / Nr faksu Adres e-mail 

  

Imię i Nazwisko,  Numer Telefonu i Adres e-mailowy osoby uprawnionej do kontaktu w/s ankiety monitorującej 

 

Rodzaj beneficjenta  
Zakres wsaprcia PROW 2014-2020  

dla celów głównych: 

1.0 Atrakcyjna i aktywna  Kraina św. Anny 
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 Jednostka Samorządu Terytorialnego (tylko Gminy; Powiaty;) 

 

 Instytucje kultury dla której organizatorem jest JST 

 

 Osoby prawne 

 

 

Jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o 

stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w 

Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych 

kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach 

wolności sumienia i wyznania  

 

 Jednostki organizacyjne nieposiadającą osobowości prawnej, 

którym ustawy przyznają zdolność prawną; 

 

 Organizacja pozarządowa 

 

 Osoby fizyczne 

 

 Inne podmioty (Jakie?):…………………………………..…… 
 

 
Zachowania dziedzictwa lokalnego 

 

 Promowania obszaru objętego LSR, w tym 

produktów lub usług lokalnych 

 

 

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 

podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

w zakresie ochrony środowisk i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych 

 

 Przedsięwzięcie nr III.  

Działania proekologiczne 

 
Przedsięwzięcie nr IV.  

Wzmocnienia kapitału społecznego. 

Poznaj Krainę św. Anny 

 

 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej 
 

2.0 Zrównoważony rozwój i przedsiębiorczość w Krainie św. Anny 

 Osoba fizyczna prowadząca 

działalność gospodarczą 

 
 

Spółka Cywilna 

 

 Osoby prawne prowadzące 

działalnosć gospodarczną 
 

 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie 

 

 
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje 

 

 Rozwijanie działalności gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji 

osób realizujących operacje w tym zakresie 
 

TYTUŁ OPERACJI 

Zgodnie z umową przyznania pomocy 

 



 
 

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

 
Strona 4 z 10 

Ankieta_monitorująca_LGD-KŚA_06.2017/2z 

 

OPIS ZREALIZOWANEJ OPERACJI 

(należy opisać główny zakres operacji np. cel, termin, ilość uczestników, miejsce realizacji, ilość i rodzaj nabytych środków 

trwałych, ilość wybudowanych, zmodernizowanych, wyremontowanych obiektów budowlanych, ilość przeprowadzonych 

szkoleń (opisać w jakim zakresie), ilość zorganizowanych imprez, ilość wydanych materiałów promocyjny, nazwa materiału 

promocyjnego, liczba wydanych materiałów promocyjnych itp.. W tym punkcie należy również opisać problemy napotkane w 

trakcie realizacji operacji, np. aneksowanie umowy, brak refundacji zaplanowanych wydatków, ucięcie środków dotacji, itp.) 

 

OKRES REALIZACJI 

OPERACJI 

Data złożenia wniosku  

o przyznanie pomocy do 

LGD 

Data złożenia wniosku  

o płatność pośrednią / 

płatność I transzy 

Data złożenia wniosku o 

płatność końcową / płatność 

II transzy 

   

Data zawarcia umowy o 

przyznaniu pomocy 
Data wpływu płatności w 

ramach I etapu / I transzy 
Data wpływu płatności 

końcowej / II transzy 

   

DATA I NUMER 

UMOWY O 

PRZYZNANIU POMOCY 
 

ZMIANA / ZMIANY  

UMOWY O 

PRZYZNANIE POMOCY  

(data i nr aneksu / aneksów oraz informacja czego dotyczyły) 

•  

OTRZYMANA 

POMOC NA 

REALIZACJĘ 

OPERACJI: [ZŁ] 

(dane z wniosku o 

płatność i zlecenia 

płatności) 

WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY / KWOTA PREMII DLA OPERACJI (ZŁ) 

(zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy złożonym w LGD) 

I etap / I transza II etap / II transza Razem 

   

KWOTA PRZYZNANEJ POMOCY 

(zgodnie z umową przyznania pomocy) 
 

WYPŁACONA KWOTA POMOCY / KWOTA PREMII DLA OPERACJI (ZŁ) 

(zgodnie z otrzymaną płatnością z ARiMR) 

I etap / I transza II etap / II transza Razem 

   

II. WSKAŹNIKI REALIZACJI OPERACJI: 

1. Proszę wskazać, (określając wartość i jednostkę miary), który wskaźnik produktu/rezultatu został 

osiągnięty w wyniku realizacji operacji: 
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Wskaźniki oddziaływania  

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 1.0 Atrakcyjna i aktywna  Kraina św. Anny 

Liczba osób korzystających z wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

Miernik  

(czy w ramach operacji zrealizowano wskaźnik oddziaływania) 

 

Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięć  

Przedsięwzięcie nr Nazwa wskaźniki produktu Wartość, jedn. miary Nazwa wskaźniki rezultatu 
Wartość, jedn. 

miary 

Zachowanie dziedzictwa 

Krainy św. Anny 

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały 

wsparcie  w ramach realizacji LSR 
 

Liczba osób korzystających z obiektów  

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  

oraz odwiedzających zabytki 

 

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów 

działających w sferze kultury 
 

 

Liczba obiektów sakralnych poddanych pracom remontowym lub  

konserwatorskim 
 

Liczba powierzchni zrewitalizowanych obiektów 

zabytkowych 

 

Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach 

realizacji strategii 

 

 

Popularyzacja lokalnych 

produktów i usług  

Liczba materiałów promujących produkty i usługi lokalne obszaru 

Krainy św. Anny 
 

Liczba egzemplarzy materiałów promujących 

produkty i usługi lokalne obszaru Krainy św. Anny 

 

Liczba wydarzeń inicjujących cykl wydarzeń lub wydarzenia 

specyficznej dla LSR połączone z promocją produktów lub usług 

lokalnych 

 Liczba osób uczestniczących 

w wydarzeniach promujących produkty lub usług 

lokalne 

 

Liczba wystaw lokalnych zasobów  
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Działania proekologiczne 

Liczba operacji w zakresie podnoszenia wiedzy  i świadomości 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych 

 

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach 

podnoszących wiedzę i świadomość w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych 

 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowację  

Liczba osób biorących udział w  

operacjach ukierunkowanych na  

innowacjach 

 

Wzmocnienia kapitału 

społecznego. 

 Poznaj Krainę św. Anny 

Liczba przedsięwzięć typu: warsztaty, szkolenia, wizyt studyjnych 

sprzyjających aktywizacji i wzmacnianiu kapitału społecznego 
 

Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach 

wzmacniających kapitał społeczny 

 

Tworzymy atrakcyjne 

obiekty i przestrzenie 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 
 

Liczba powierzchni wybudowanych lub 

przebudowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 

 

 

Nowa zrównoważona 

przedsiębiorczość 

Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 
 Liczba utworzonych miejsc pracy 

 

Liczba szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie nowej 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 
 

Liczba osób przeszkolonych, w tym 2 osoby z 

grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem 

 

Liczba inkubatorów przetwórstwa lokalnego  

Liczba podmiotów korzystających z  

infrastruktury służącej przetwarzaniu  

produktów rolnych rocznie 

 

Wzmocnienie 

rozwoju 

zrównoważonej 

przedsiębiorczości 

Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 
 Liczba utworzonych miejsc pracy 

 

Liczba szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie istniejącej 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich  
 

Liczba osób przeszkolonych w ramach rozwoju 

przedsiębiorstwa, w tym 2 osoby z grup 

defaworyzowanych objętych w/w wsparciem 
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2. Proszę opisać jaka wartość dodana projektu powstała, w ramach realizacji operacji. Wartość dodana ma wynikać z przebiegu realizacji operacji  

i być związana z osiągnięciem dodatkowych rezultatów nie określonych w LSR, a wynika bezpośrednio z celów projektu i z jego działań. 

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

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

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

III. GRUPY DOCELOWE I ZASOBY ZREALIZOWANEJ OPERACJI  

Grupa do której skierowany był projekt Grupa Defaforyzowane Zasoby lokalne Partnerzy Projektu 

□ przedsiębiorcy (sektor prywatny) 

□ członkowie społeczności lokalnej  

□ organizacje pozarządowe  

□ grupy nieformalne 

□ lokalni liderzy 

□ turyści  

□ osoby starsze 

□ osoby dorosłe  

□ studenci 

□ uczniowie, młodzież  

□ rolnicy i domownicy 

□ inne (Jakie?) 

      …………………… 

□ absolwenci,  

□ osoby 50+,  

□ seniorzy,  

□ osoby niepełnosprawne,  

□ osoby bezrobotne,   

□ kobiety mające trudności  

z podjęciem zatrudnienia  

□ przyrodnicze 

  

□ kulturowe  

 

□ historyczne  

 

□ turystyczne  

 

□ produkty lokalne  

□ osoba prawna  

 

□ jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej, 

 

□ inny podmiot nie będący osobą 

fizyczną, wnoszący do projektu swoje 

zaangażowanie w formie pieniężnej, 

niepieniężnej lub rzeczowej np. pracy, 

wartości rzeczowej lub majątkowej/ 

finansowej. 
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□ jednostki samorządu terytorialnego 

□  instytucje kultury 

□ instytucje kultury dla której 

organizatorem jest JST 

 

      …………………… 

      …………………… 

      …………………… 

lub z powrotem na rynek 

pracy,   

□ samotne matki lub ojcowie,  

□ osoby osamotnione w związku 

z czasowym lub stałym  

odpływem mieszkańców  

za granicę  

 

IV. PYTANIA MONITORUJĄCE REALIZACJĘ LSR oraz SPEŁNIENIE LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 

Nr Pytanie Odpowiedź 

1. 
Czy Pani/Pana zdaniem nastąpił wzrost standardu życia dzięki realizacji działań 

wdrażanych przez Stowarzyszenie Kraina św. Anny? 
□ TAK     □ NIE             □ NIE WIEM 

2. Czy był/a Pan/Pani zadowolony/a z poziomu doradztwa prowadzonego w Biurze?  □ TAK     □ NIE              □ Nie korzystałam z doradztwa w biurze 

3. 
Czy informacje dostępne na stronie internetowej Stowarzyszenie Kraina św. Anny 

ułatwiły Panu/Pani ubieganie się o przyznanie pomocy? 
□ TAK     □ NIE 

4. Jak ocenia Pan/Pani poziom trudności ubiegania się o przyznanie pomocy? □ Łatwy  □ Trudny      □ Bardzo trudny 

5. 
Czy był/a Pani/Pan zadowolona/y ze spotkań przeprowadzonych przez 

Stowarzyszenie Kraina św. Anny? □ Nie zadowolona  □ Zadowolona   □ Bardzo zadowolona 

6. Z jakich źródeł uzyskali państwo informacje o ogłoszonym naborze wniosków? 
………………………………………… 
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Proszę opisać sposób rozpowszechniania informacji o otrzymanej 

pomocy  w tym informacji o roli Stowarzyszenia Kraina św. Anny: 

(prosimy o udokumentowanie zgodnie z deklaracjami ujętymi we wniosku o 

przyznanie pomocy w ramach spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, np.: 

zdjęcia, adres strony internetowej, screen strony, lokalizacja tablicy 

informacyjnej itp.) 

 

Informacja o napotkanych problemach:  

 

 

V. ZAŁĄCZNIKI 

 

Lp. Nazwa załącznika TAK/NIE Liczba 

1. Kopie zestawień rzeczowo-finansowych z obydwu wniosków o płatność.   

2.    
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VI. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

Oświadczam, iż informacje zawarte w niniejszej ankiecie monitorującej realizację LSR są zgodne z 

prawdą.  

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Kraina św. Anny z siedzibą  

w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1. Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku 

prawnego, ciążącego na administratorze. Dane osobowe będą przechowywane do 31 grudnia 2028 roku zgodnie  

z §5. ust. 1 pkt. 16 trwania umowy warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność nr 00011-6933-UM0810003/15  z dn. 29 kwietnia 2016 r. oraz przez 5 lat liczone od dnia 

wypłaty ostatniej transzy zgodnie z §5. ust. 2 pkt. d) umowy o przyznanie pomocy nr 00009-6937-UM0800002/16  

z dn. 10 sierpnia 2016 r. celu wypełnienia w/w. obowiązku. 

Beneficjent ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, inne określone w Rozporządzeniu 

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 

Beneficjent ma prawo wniesienia skargi do GIODO/UPODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

dotyczących beneficjenta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Przekazane Stowarzyszeniu Kraina św. Anny dane osobowe nie są udostępniane, sprzedawane ani użyczane 

podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania 

danych uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. 

Odbiorcami danych są: upoważnieni pracownicy Administratora Danych osobowych i jego organy,  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ministerstwo 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucje kontroli krajowej i europejskiej. 

 Dane osobowe beneficjenta nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. W przypadku pytań́ dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt  

z Administratorem bezpieczeństwa Informacji / Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

ochronadanych@annaland.pl. 

 

……..……………, dnia ……………………..    ………………..……………………………… 
(miejscowość i data)     (czytelny podpis/pieczątka) 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

mailto:ochronadanych@annaland.pl

