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ANKIETA MONITORUJ ĄCA  

 

Ankieta monitoruj ąca realizację 
operacji w ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność objętego 

Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 

 

 

 

Potwierdzenie złożenia w LGD (pieczęć) 

Liczba załączników dołączonych  
przez Beneficjenta 

 

 

  –   –     

 
………………………………… 

Data złożenia i podpis (wypełnia LGD) 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo" w okresie 2016-2022 realizuje 
Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na obszarze sześciu gmin wiejskich 
powiatu sierpeckiego: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo, Sierpc, Szczutowo i Zawidz oraz gminy 
miejskiej Sierpc. 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.  
 

I. INFORMACJE OGÓLNE  

Niniejsza ankieta ma na celu sprawdzenie poziomu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 
 

1. Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do Biura Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania  „Sierpeckie Partnerstwo” ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc (pokój 16) 
osobiście lub drogą pocztową 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, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.  

3. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień 
dokonanych na wezwanie instytucji wdrażającej, tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie. 

4. Prosimy o wypełnienie ankiety czytelnie (elektronicznie lub pisemnie), udzielając 
wyczerpujących i prawdziwych informacji.  

5. W sytuacji, gdy dane pytanie Pani/ Pana nie dotyczy proszę o wpisanie „nie dotyczy”. 
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KWESTIONARIUSZ ANKIETY  

 
II. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE BENEFICJENTA  

 
Numer identyfikacyjny Beneficjenta nadany 

przez ARiMR 
 
 

Imię i nazwisko/Nazwa Beneficjenta 

 
 
 
 

Adres/siedziba Beneficjenta 
(adres zamieszkania osoby fizycznej/ 

adres wykonywania działalności 
gospodarczej/adres siedziby/adres oddziału 
osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej) 
 

 
 
 
 
 
 

 
DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU W SPRAWIE ANKIETY 

 

Imię i nazwisko  
osoby upoważnionej do kontaktu 

 
 
 

Nr telefonu/faxu, e - mail  
osoby upoważnionej do kontaktu 

 
 
 
 

 
III. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OPERACJI 

 
Znak sprawy nadany przez LGD 

(znak sprawy z pierwszej strony wniosku  
o przyznanie pomocy nadany w dniu jego 

składania) 

 
 

Tytuł operacji 
(zgodnie z umową o przyznaniu pomocy) 

 
 
 
 

Cel(e) operacji wraz ze wskaźnikami 
realizacji celu wynikającymi z umowy  

o przyznaniu pomocy  
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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 

 
 

  

Numer umowy o przyznaniu pomocy 
 
 

Zmiana / zmiany  umowy o przyznaniu 
pomocy - data i nr aneksu / aneksów oraz 

informacja czego dotyczyły 

 
 

 
IV. INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OTRZYMANEJ POMOCY  

NA REALIZACJ Ę OPERACJI 
(DANE Z WNIOSKU O PŁATNO ŚĆ I ZLECENIA PŁATNO ŚCI) 

 
Koszty całkowite realizacji operacji (zł)  
(suma kosztów całkowitych operacji)  

 

Koszty niekwalifikowalne realizacji operacji (zł) 
/ koszty niestanowiące podstawy wyliczenia 
kwoty premii (zł)  
(suma kosztów niekwalifikowalnych operacji 
stanowi różnicę między kosztami całkowitymi  
a kosztami kwalifikowalnymi) 

 

Koszty kwalifikowalne realizacji operacji (zł) / 
koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty 
premii (zł) 
(suma ze wszystkich wniosków o płatność) 

 

Wnioskowana kwota pomocy / kwota premii dla 
operacji (zł) 

I etap / I transza II etap / II transza Razem 

   

Wypłacona kwota pomocy / kwota premii dla 
operacji (zł) 

I etap / I transza II etap / II transza Razem 
   

Opis operacji 
 
(Należy opisać operację uwzględniając  
w szczególności jej zakres, miejsce realizacji, 
itd.) 
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Lp. ZAKRES OPERACJI  

1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność: 

1.1 podejmowanie działalności gospodarczej 

   
 - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym 

zakresie 
    

1.2 rozwijanie działalności gospodarczej 

   
 - w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym 

zakresie    
2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

   
3. Budowa lub przebudowa / rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej    
 w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury 
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WARTO ŚĆ WSKAŹNIKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY OSI ĄGNIĘTE  

W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI 
 

Lp. 
Zakres 
operacji 

Wskaźnik 

Docelowa 
wartość 

wskaźnika 
zgodnie z 
umową 

Jednostka 
miary 

wskaźnika 
Dezagregacja 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta  

w wyniku realizacji 
operacji 

 

1. 

1.1 

Liczba 
utworzonych 
miejsc pracy 

 

 

etaty 
 

Ogółem  

Kobiety   

Mężczyźni   

 
1.2 

  

Osoby 
niepełnosprawne – 
posiadające 
orzeczenie o 
niepełnosprawności  

 

Osoby bezrobotne – 
zarejestrowane w 
urzędzie pracy  

 

Osoby powyżej 50 
roku życia  

 

Osoby młode do 
ukończenia 25 roku 
życia  

 

2. 1.2 
Liczba 

utrzymanych 
miejsc pracy  

  etaty 

Ogółem 
 

Kobiety  
 

Mężczyźni  

3. 
1.1 

Liczba szkoleń  

  szt. 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

 

1.2   szt. 
 

4. 

1.1 
Liczba osób 

przeszkolonych (P) 
w tym liczba osób z 

grup 
defaworyzowanych 

(D) 

P  osoby   

D  osoby    

1.2 
P  osoby    

D  osoby    

5. 

1.1 
Liczba osób 
oceniających 
szkolenia jako 
adekwatne do 

oczekiwań 
zawodowych 

 
 
  

osoby 
 

1.2   osoby 
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6. 3 

Liczba nowych 
obiektów 

infrastruktury 
turystycznej 

  szt. 

Ogółem   

Obiekty noclegowe  

Obiekty 
gastronomiczne  

 

Obiekty 
sportowe/rekreacyjne 

 

7. 3 

Liczba 
zmodernizowanych 

obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 

  szt. 

Ogółem   

Obiekty noclegowe  

Obiekty 
gastronomiczne  

 

Obiekty 
sportowe/rekreacyjne 

 

8. 3 

Liczba nowych 
obiektów 

infrastruktury 
rekreacyjnej 

 
szt. 

Ogółem   

Obiekty noclegowe  

Obiekty 
gastronomiczne  

 

Obiekty 
sportowe/rekreacyjne 

 

9. 3 

Liczba 
zmodernizowanych 

obiektów 
infrastruktury 
rekreacyjnej 

 szt. 

Ogółem   

Obiekty noclegowe  

Obiekty 
gastronomiczne  

 

Obiekty 
sportowe/rekreacyjne 

 

10. 3 
Liczba nowych 

miejsc 
noclegowych 

 szt. 
  
  

 

11. 3 

Długość 
wybudowanych 

ścieżek 
rowerowych i 

szlaków 
turystycznych 

 km 

Ogółem   

Ścieżki rowerowe   

Szlaki turystyczne   

12. 2 

Liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim 

lub 
restauratorskim  

  szt.   
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13. 
2 Liczba wspartych 

podmiotów 
działających w 
sferze kultury 

  szt. 

  
  

  
  

 

3   
szt.  

14. 

Operacje 
przyporzą
dkowane 
wyłącznie 
do celu 

szczegóło
wego 6B 

Liczba osób 
korzystających ze 
wspartych usług / 

infrastruktury 

  

osoby 

 

15. ………… 

Liczba osób 
korzystających ze 
wspartych usług / 
infrastruktury z 

zakresu technologii 
informacyjno-

komunikacyjnych   

osoby 

 

 Pozostałe wskaźniki     

Lp. 
Zakres 
operacji 

Wskaźnik 
Docelowa wartość 

wskaźnika zgodnie z 
umową 

Jednostka 
miary 

wskaźnika 

Wartość wskaźnika 
osiągnięta w wyniku 
realizacji operacji 

 

1. 3 

 Liczba osób 
korzystających z 
wybudowanych i 
przebudowanych 

obiektów 
infrastruktury 
kulturalnej, 

turystycznej i 
rekreacyjnej 

   
osoby 

 

2. 2 
 Liczba osób 

odwiedzających 
odnowione zabytki 

   
osoby 

 

… ……     
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V. Proszę opisać sposób rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy   

w tym informacji o roli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Sierpeckie 
Partnerstwo”: 

(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.) 

 

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

VI.  Informacja o napotkanych problemach:  

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

Grupy defaworyzowane, których dotyczy operacja 

Nazwa grupy 
defaworyzowanej  
określona w LSR 

Samozatrudnienie 
osoby z grupy 

defaworyzowanej 

Zatrudnienie osoby z grupy 
defaworyzowanej 

Projekt był skierowany 
do odbiorców z grup 
defaworyzowanych 

TAK TAK Liczba etatów TAK 

Osoby długotrwale 
bezrobotne 
           
Osoby o niskich 
kwalifikacjach 
zawodowych i niskim 
poziomie wykształcenia 

          
Osoby do 30 roku życia 

          
Osoby powyżej 50 roku 
życia           
Osoby korzystające z 
opieki społecznej           
Osoby niepełnosprawne 
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VII. O ŚWIADCZENIE  BENEFICJENTA 

 
− Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

− Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
,,Sierpeckie Partnerstwo” moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie 
monitorującej, dla potrzeb sprawozdawczości z realizacji LSR. Zgoda jest dobrowolna  
i może zostać w każdym czasie wycofana poprzez złożenie pisemnego żądania w siedzibie 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Sierpeckie Partnerstwo” mieszczącego się pod 
adresem: ul. Kopernika 9, 09-200 Sierpc. 

− W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzanie tych 
danych do momentu otrzymania tego oświadczenia będzie zgodne z prawem. Załącznikiem 
do oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest klauzula informacyjna, 
przekazana mi przez Stowarzyszenie w momencie złożenia niniejszej ankiety. 
 

VIII. FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZ ĄCY PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH (DANE POZYSKIWANE BEZPO ŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ 
DOTYCZĄ) 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś wypełniając ankietę 
monitoruj ącą. Dlatego mamy obowiązek poinformować Cię o najważniejszych kwestiach 
dotyczących tego, dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych, co z nimi robimy i jakie są 
Twoje uprawnienia.  

 

1. Administrator . 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„SIERPECKIE PARTNERSTWO”, ul. Kopernika 9, pok. 16, 09-200 Sierpc. Możesz się z nami 
skontaktować dzwoniąc pod nr tel.: 660 734 803 lub pisząc na adres: 
sierpeckie_partnerstwo@wp.pl 

2. Cel i podstawa przetwarzania oraz skutki niepodania danych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu monitorowania stanu realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju, w ramach której ubiegałeś się o pomoc na realizację swojej operacji. 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit a 
RODO1). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać, wysyłając stosowne żądanie na jeden  
z naszych adresów podanych wyżej lub informując nas o tym w naszym Biurze i podpisując się 
pod tym żądaniem na dokumencie, który Ci przedstawimy (musimy takie oświadczenia 
dokumentować). Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania przez nas 
Twoich danych do tego momentu. 

                                                           
1
 Tj. rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
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Podanie przez Ciebie danych osobowych zawartych w ankiecie monitorującej jest dobrowolne, 
nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. 

3. Kategorie odbiorców: 

Nie planujemy przekazywania Twoich danych osobowych do żadnych odbiorców w rozumieniu 
RODO. Dane osobowe zawarte w ankiecie monitorującej mogą jednak trafić do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach realizacji przez nas obowiązków 
wynikających z umowy ramowej, o której mowa w art. 14 ustawy o rozwoju lokalnym 
kierowanym przez społeczność (Dz. U. z 2018 r. poz. 140). 

4. Okres przetwarzania.  

Planujemy przetwarzać Twoje dane do momentu, w którym cofniesz swoją zgodę na ich 
przetwarzanie lub do momentu, w którym upłynie okres realizacji naszych obowiązków 
wynikających z umowy ramowej, o której mowa wyżej (co nastąpi pod koniec 2028 r.) –  
w zależności od tego, co nastąpi najpierw. 

5. Twoje uprawnienia.  

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, które nam przekazałeś, do 
żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz sprostowania, bardziej 
szczegółowo kwestie Twoich uprawnień regulują przepisy RODO. 

Jeżeli Twoim zdaniem nieprawidłowo przetwarzamy Twoje dane osobowe możesz wnieść 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub dochodzić swoich praw przed 
sądem. 

Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane  
i tego, jak je chronimy, możesz nas zawsze o to zapytać (adres wskazaliśmy wyżej). 

 
 

IX. ZAŁ ĄCZNIKI 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Lp. Nazwa załącznika TAK/NIE Liczba 

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

2. …………………….   


