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ANKIETA  MONITORUJĄCA 
DLA BENEFICJENTÓW PODDZIAŁANIA  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 

 
1. Beneficjent (pełna nazwa):   

 

2. Tytuł operacji:  

 

3. Zakres tematyczny w ramach ww. poddziałania objętego PROW na lata 2014-2020:  

 podejmowanie działalności gospodarczej  rozwijanie działalności gospodarczej 

 

4. Wniosek o przyznanie pomocy 

Data złożenia w biurze LGD  

Wnioskowana kwota pomocy (w zł)  

Termin zakończenia realizacji operacji  

Data wezwania do uzupełnienia wniosku  

Wnioskowana kwota pomocy (w zł)  

Korzystanie z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD  

 
5. Umowa przyznania pomocy 

Data podpisania   

Kwota przyznanej pomocy (w zł)  

Termin zakończenia realizacji operacji  

 
6. Aneksy do umowy 

Data 
podpisania 

Przyczyny zmiany umowy 
Nowy termin 
zakończenia  

realizacji operacji 

Nowa wartość  
kwoty pomocy (w zł) 
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7. Realizacja operacji i wniosek o płatność 
 

Data rozpoczęcia  
(data zapłaty pierwszej faktury) 

 

Przyczyny nierozpoczęcia operacji w terminie  

Przyczyny rezygnacji z realizacji operacji  
po podpisaniu umowy 

 

Całkowite koszty (w zł)  

Koszty kwalifikowalne / koszty stanowiące podstawę 
obliczenia wypłaty pomocy w formie premii (w zł) 

 

Wnioskowana kwota pomocy (w zł)  

Data zakończenia i złożenia wniosku o płatność  

Data otrzymania wezwania do uzupełnień  

Data zlecenia płatności/ Data refundacji środków  

Kwota refundacji (w zł)  

Korzystanie z bezpłatnego doradztwa w biurze LGD  

Osiągnięty cel operacji  

Sposoby rozpowszechniania informacji  
o współfinansowaniu operacji: 
1) z budżetu LSR LGD Gościnna Wielkopolska  
2) w ramach PROW na lata 2014-2020 

 
 
 
 
  

Problemy w realizacji operacji  

Kontrole i ich wyniki  
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 8. Efekty realizacji operacji 

 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji 

ogółem Kobiety Mężczyźni 
Osoby 

 w wieku 
50+ 

Osoby  
w wieku 
do 25  

Osoby 
niepełno - 
sprawne 

Osoby  
bezro - 
botne 

1 
Beneficjent 
zrealizowanej operacji 

osoba 
   

    

2 
Liczba utworzonych 
miejsc pracy 

pełny etat 
średnioroczny    

    

3 
Liczba utrzymanych 
miejsc pracy 

pełny etat 
średnioroczny    

    

 

Lp. 

Nazwa nowego lokalnego produktu żywnościowego 
dostępnego na obszarze objętym LSR 

 w wyniku realizacji operacji 

Poziom sprzedaży 
(w kg) 

Udział  
w sprzedaży ogółem 

(w%)  

1 
  

 

2 
  

 

3 
  

 

 

 

 
Załączniki: 
Materiały informacyjne 
Dokumentacja fotograficzna 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Data, pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Beneficjenta 


