
Ankieta monitorująca realizację Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy
Działania Lider A4 dla operacji wybranych w ramach konkursów ogłoszonych w roku 2018 

 
Głównym narzędziem badawczym w procesie monitoringu wdrażania LSR jest ankieta monitorująca, kierowana do wszystkich
beneficjentów operacji podejmowanych w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
objętego PROW na lata 2014-2020. Wypełnienie niniejszej ankiety, udostępnianej beneficjentom przez stronę internetową LGD,
jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów, które otrzymały wsparcie finansowe na realizację działań za pośrednictwem
LGD, po uzyskaniu informacji od Instytucji Wdrażającej o wystawieniu zlecenia płatności.
Bezpośredni nadzór nad monitorowaniem wdrażania LSR w oparciu o ankiety monitorujące sprawuje biuro LGD Lider A4.
Monitoring będzie przeprowadzany w cyklu rocznym. 
 
ZALECENIA OGÓLNE  
 
1. Beneficjent  wypełnia komputerowo lub pisemnie, czytelnie niebieskim kolorem, wyłącznie białe pola ankiety. W sytuacji kiedy
dane pole w ankiecie nie dotyczy Beneficjenta, należy wstawić kreskę. 
2. Ankietę monitorującą Beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy oraz wniosku o płatność
(uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej – Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego). 
3. Dla każdego zrealizowanego projektu prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety. 
4. Ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione, należy przesłać w wersji papierowej do biura Lokalnej Grupy
Działania Lider A4 - ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce. 

I. INFORMACJE OGÓLNE

Imię i nazwisko/nazwa Beneficjenta

Adres zamieszkania/ siedziby Beneficjenta

Nr naboru wniosków o przyznanie pomocy ogłoszonego przez LGD

Nr identyfikacyjny nadany przez LGD

Nr umowy o dofinansowanie operacji

Tytuł operacji

Okres realizacji operacji

Rozpoczęcie (data podpisania umowy)

Zakończenie (termin złożenia wniosku o płatność ostateczną)

Wnioskowana kwota pomocy (zł) (zgodnie z wnioskiem)

Przyznana kwota pomocy (zł) (zgodnie z umową)

Jeśli do umowy pomocy zawarto aneks(y) proszę podać datę i krótko zakres aneksu

Rozliczenie projektu I transza / I etap (jeśli dotyczy)

Data złożenia wniosku o płatność

Kwota wniosku o płatność

Data otrzymanej płatności (data wpływu na konto)

Kwota otrzymanej płatności

Rozliczenie projektu Płatność ostateczna

Data złożenia wniosku o płatność

Kwota wniosku o płatność

Data otrzymanej płatności (data wpływu na konto)

Kwota otrzymanej płatności

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu

Dane kontaktowe osoby uprawnionej do kontaktu (adres, telefon, e-mail)

Rok sprawozdawczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW ZREALIZOWANEJ OPERACJI ZGODNE Z LSR

Cel ogólny realizowany przez operację

Cel ogólny nr 1 ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ NA OBSZARZE LIDER A4 DO ROKU 2022
Cel ogólny nr 2 ROZWÓJ KAPITAŁU SPOŁECZNEGO NA OBSZARZE LIDER A4 DO ROKU 2022
Cel ogólny nr 3 PODNIESIENIE JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ NA OBSZARZE LIDER A4 DO ROKU 2022

Cel szczegółowy realizowany przez operację    

1.1 Wzmocnienie potencjału mikro i małych przedsiębiorstw obszaru Lider A4 do roku 2022
2.1. Tworzenie warunków wzmacniania spójności społecznej na obszarze Lider A4 do roku 2022
3.1. Tworzenie, ulepszanie i rozwój publicznie dostępnej infrastruktury na obszarze Lider A4 do roku 2022
3.2. Poprawa bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznych na obszarze Lider A4 do roku 2022

1.1. Przedsięwzięcia 

1.1.1 Poprawa konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw obszaru Lider A4
1.1.2 Wsparcie uruchamiania działalności gospodarczej przez mieszkańców obszaru Lider A4

2.1. Przedsięwzięcia

2.1.2 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru Lider A4
2.1.3 Aktywizacja osób marginalizowanych społecznie i środowisk lokalnych obszaru Lider A4

3.1. Przedsięwzięcia

3.1.1 Rozwój infrastruktury rekreacji na obszarze Lider A4
3.1.2 Rozwój infrastruktury aktywności kulturalnej na obszarze Lider A4

3.2. Przedsięwzięcia

3.2.1 Wzmocnienie jakości dróg lokalnych na obszarze Lider A4
3.2.3 Estetyzacja i poprawa dostępności publicznych przestrzeni wiejskich obszaru Lider A4

Osiągnięte wskaźniki produktu i rezultatu dot. przedsięwzięć: 1.1.1/1.1.2  

WP 1.1.1.A Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego mikro/małego przedsiębiorstwa (sztuka).
Proszę doprecyzować, którego z wymienionych zakresów dotyczyła operacja: 1. operacja dofinansowana poniżej 25 tys.; 2. operacja
ukierunkowana na wdrażanie rozwiązań innowacyjnych; 3. operacja ukierunkowana na wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony
środowiska/przeciwdziałających zmianom klimatu.
WP 1.1.1.B Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (sztuka)
Proszę doprecyzować, przez kogo nowe przedsiębiorstwo zostało utworzone: 1. kobietę; 2. osobę młodą – poniżej 34 r.ż.; 3. osobę
niepełnosprawną.
Proszę doprecyzować, czy operacja polegająca na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa była : 1. ukierunkowana na wdrażanie rozwiązań
innowacyjnych; 2. ukierunkowana na wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska/przeciwdziałających zmianom klimatu.
WR 1.1/ WR 1.2 Liczba nowych miejsc pracy utworzonych w ramach udzielonego wsparcia (sztuka)
Proszę doprecyzować, do jakich grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy należą osoby zatrudnione na utworzonych, w ramach
udzielonego wsparcia, miejscach pracy: 1: kobiety; 2: młodzież poniżej 34 r.ż; 3: osoby niepełnosprawne

Osiągnięte  wskaźniki produktu dot. przedsięwzięcia 2.1.2

WP2.1.2. A Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim sztuka
WP2.1.2. A,C,D Liczba obiektów małej architektury i/lub przedmiotów związanych z dziedzictwem kulturowym/historycznym poddanych
renowacji/zabezpieczeniu/uporządkowaniu/oznakowaniu w ramach realizacji strategii Liczba zrealizowanych operacji obejmujących
kultywowanie lokalnych tradycji i/lub obejmujących działania promujące lokalne dziedzictwo i twórczość w tym także warsztaty edukacyjne,
szkolenia, koła zainteresowań sztuka
WP2.1.2. E Liczba zrealizowanych operacji obejmujących podnoszenie świadomości ekologicznej i/lub postaw konsumenckich sztuka

Osiągnięte  wskaźniki produktu dot. przedsięwzięcia 2.1.3

WP2.1.3.A i WP2.1.3.B Liczba zrealizowanych warsztatów/zajęć aktywizacji społecznej , operacji obejmujących organizację wydarzeń
integrujących osoby defaworyzowane społecznie oraz środowiska lokalne z otoczeniem (w tym ukierunkowanych na innowacje społeczne)
sztuka
Proszę doprecyzować, jakich grup defaworyzowanych dot. działania integrujące (seniorzy 60+; młodzież szkolna i studenci poniżej 24 r.ż.;
niepełnosprawni; rdzenni mieszkańcy vs. napływowi mieszkańcy)

Osiągnięte wskaźniki rezultatu dot. przedsięwzięcia 2.1

WR2.4 Liczba nowych lub udoskonalonych produktów lokalnych, które zostały objęte wsparciem w ramach realizacji LSR (sztuka)

WR2.5 Liczba osób kwalifikowanych jako defaworyzowane społecznie objętych aktywizacją społeczną (osoba)

WR2.6 Liczba uczestników wydarzeń integracyjnych (osoba)

WR2.7 Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji (osobo/h)

WR2.8 Liczba zawiązanych partnerstw projektowych i/lub sektorowych dotyczących realizacji operacji lub grantów (sztuka)

Osiągnięte  wskaźniki produktu dot. przedsięwzięcia 3.1.1

WP3.1.1A Liczba nowych i/lub zmodernizowanych (przebudowanych) obiektów rekreacyjnych/sportowych sztuka

WP3.1.1B Liczba doposażonych obiektów/przestrzeni rekreacyjnych/sportowych w ramach realizacji strategii sztuka

Osiągnięte wskaźniki produktu dot. przedsięwzięcia 3.1.2

WP3.1.2A Liczba nowych i/lub przebudowanych obiektów służących aktywności kulturalnej i/lub społecznej sztuka

WP3.1.2B Liczba operacji polegających na doposażeniu obiektów/przestrzeni służących aktywności kulturalnej i/lub społecznej sztuka

Osiągnięte wskaźniki produktu dot. przedsięwzięcia 3.2.1

WP3.2.1A Liczba operacji związanych z poprawą infrastruktury drogowej w zakresie podniesienia bezpieczeństwa na drogach sztuka

Osiągnięte wskaźniki produktu dot. przedsięwzięcia 3.2.3

WP3.2.3A Liczba operacji ukierunkowanych na kształtowanie przestrzeni wiejskich sztuka

Wskaźniki rezultatu dot. celu 3

WR3.2 Liczba osób korzystających z obiektów aktywności kulturalnej i/lub społecznej objętych wsparciem (odwiedziny/rok) (osoba)

WR3.3 Liczba osób korzystających z obiektów aktywności kulturalnej i/lub społecznej objętych wsparciem (odwiedziny/rok) (osoba)
WR3.4 Liczba osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury dróg i oraz infrastruktury towarzyszącej drogom w pierwszym roku po
zakończeniu inwestycji (osoba)
WR3.5 Liczba miejscowości poddanych działaniom z zakresu kształtowania przestrzeni wiejskich (sztuka)

III. Informacje o realizacji założeń podlegających ocenie, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru.  Proszę wykazać, czy zostały
zrealizowane założenia przedstawione we wniosku o pomoc:

TAK NIE
NIE

DOTYCZY

 1. Wysokość wnioskowanej pomocy (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1)

 2. Liczba utworzonych nowych miejsc pracy w ramach wnioskowanej pomocy (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia
1.1.1/ 1.1.2)

 3. Wysokość wkładu własnego wnioskodawcy (dot. wszystkich przedsięwzięć)

 4. Utworzenie miejsca pracy dla osoby kwalifikowanej jako defaworyzowana na lokalnym rynku pracy (dot. operacji realizowanej w
ramach przedsięwzięcia 1.1.1/ 1.1.2)

 5. Utworzenie miejsca pracy w obszarach działalności preferowanych na lokalnym rynku pracy (dot. operacji realizowanej w ramach
przedsięwzięcia 1.1.1/ 1.1.2)

 6. Wdrażanie rozwiązań innowacyjnych (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1/ 1.1.2/ 2.1.2/ 2.1.3)

 7. Wdrażanie rozwiązań z zakresu ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym (dot. operacji realizowanej w
ramach przedsięwzięcia 1.1.1/ 1.1.2/ 3.1.1/ 3.1.2)

 8. Organizacja pozarządowa jako wnioskodawca (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 2.1.2/ 2.1.3/ 3.1.1/ 3.1.2/ 3.2.2/
3.2.3)

 9. Międzysektorowy zakres operacji/ grantu (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 2.1.2/ 2.1.3/ 3.1.1/ 3.1.2/ 3.2.2/
3.2.3)

 10. Integracja branż w ramach operacji (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1)

 11. Społeczny wymiar operacji/ grantów (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 2.1.2/ 2.1.3/ 3.1.1/ 3.1.2)

 12. Zintegrowany charakter operacji/ grantów (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1/ 1.1.2/ 2.1.2/ 2.1.3/ 3.1.1/
3.1.2/ 3.2.1/ 3.2.3)

 13. Terytorialny zasięg oddziaływania operacji/ grantu (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 2.1.2/ 2.1.3/ 3.1.1/ 3.1.2)

 14. Promocyjny zasięg oddziaływania operacji/ grantu (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 2.1.2)

 15. Wzmacnianie wolontariatu (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 2.1.1/ 2.1.2/ 2.1.3/ 3.2.3)

 16. Lokalizacja inwestycji (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 3.1.1/ 3.1.2/ 3.2.1/ 3.2.2)

 17.Likwidacja barier architektonicznych (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 i 3.1.2 - z wyłączeniem operacji o
charakterze doposażenia, 2.1.2)

 18. Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowywania wniosku z pracownikiem Biura LGD (dot. wszystkich przedsięwzięć)

 19. Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowywania wniosku z pracownikiem Biura LGD (dot. wszystkich przedsięwzięć)

 20. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1/ 2.1.2/ 2.1.3/
3.1.1/ 3.1.2/ 3.2.1/ 3.2.3)

 21. Termin realizacji projektu (dot. operacji realizowanej w ramach przedsięwzięcia 1.1.1/ 1.1.2/ 2.1.2/ 3.1.1/ 3.1.2/ 3.2.1)

Proszę uzasadnić odpowiedzi udzielone w pytaniu nr 19, w przypadku odpowiedzi "nie dotyczy", proszę wpisać kreskę.

kryterium 1.

kryterium 2.

kryterium 3.

kryterium 4.

kryterium 5.

kryterium 6.

kryterium 7.

kryterium 8.

kryterium 9.

kryterium 10.

kryterium 11.

kryterium 12.

kryterium 13.

kryterium14.

kryterium 15.

kryterium 16.

kryterium 17.

kryterium 18.

kryterium 19.

kryterium 20.

kryterium 21.

IV. OPIS ZREALIZOWANEJ OPERACJI (cel, termin, ilość uczestników, miejsce realizacji, itp., czy operacja została zrealizowana
zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy)

V. Sposób rozpowszechniania informacji o realizacji projektu 
 a) czy promowano projekt: 

tak
nie

b) Opis rodzaju promocji (np. ulotki, plakaty, tablice informacyjne, strona WWW., artykuły prasowe,)

VI. Informacja o napotkanych problemach 
 a) Czy w związku z realizacją lub rozliczeniem napotkano problemy?

tak
nie

b) Jakie podjęto działania aby rozwiązać napotkane problemy?

VIII. Proszę określić, czy w ramach realizacji operacji powstała wartość dodana projektu, która wynika z przebiegu i realizacji
operacji i jest związana z osiągnięciem dodatkowych rezultatów, nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z jego
działań, np. utworzenie nowych miejsc pracy, dostarczenie nowych usług, zwiększenie liczby osób mających dostęp do

wsparcia, itp.

IX. Czy beneficjent realizujący projekt planuje występowanie o pomoc finansową w kolejnych naborach ogłaszanych przez LGD?

tak
nie

Jeśli tak, to na jakie przedsięwzięcia?

X. Źródła informacji o naborze wniosków
Skąd grantobiorca dowiedział się o naborze wniosków? 

 (proszę zaznaczyć znakiem x właściwą odpowiedź) 

strona internetowa LGD
portale społecznościowe
plakaty
tablice informacyjne
artykuły w prasie lokalnej
ogłoszenia w siedzibach instytucji publicznych
spotkania informacyjne
szkolenia organizowane przez LGD
przekaz ustny
inne – jakie? 

XI. Dane o osobie wypełniającej ankietę (imię, nazwisko, pełniona funkcja w ramach realizowanego projektu, kontakt).

XII. INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, informuję, iż: 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

-LGD Lider A4, 55-40 Kobierzyce, z siedzibą w Kobierzycach, ul. Witosa 15, 55-040 Kobierzyce oraz 
-Samorząd Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 

-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa - Instytucja Zarządzająca
PROW 

-Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa - Instytucja
Płatnicza 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Stowarzyszeniu Lider A4 można skontaktować się poprzez email: iodo@lider-
a4.pl lub pisemnie na adres siedziby Stowarzyszenia 

 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu oraz zakresie niezbędnym do jego realizacji. 

 Cel przetwarzania danych osobowych: Realizacja zadań związanych z działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER w ramach zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o

wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 627), ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018, poz. 140) oraz Rozporządzenie Ministra

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570). 
 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 USTAWA z dnia 20
lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE 
 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą (kategorie odbiorców): Upoważnieni członkowie organów stowarzyszenia i
pracownicy stowarzyszenia, upoważnione osoby kontrolujące, w tym pracownicy Samorządu Województwa i pozostałych

administratorów danych. Dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy mogą być przetwarzane przez organy audytowe
i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii; 

 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: przez 5 lat od daty uzyskania przez LGD ostatniej płatności tj.

szacunkowo do końca 2028 roku 
 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na

zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. 
 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem umownym Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: Brak możliwości realizacji zadania 

 
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.   

XIII. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 
1. Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ankiecie monitorującej są zgodne z prawdą. 
2. Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe zawarte w ankiecie monitorującej będą przetwarzane zgodnie z informacją
przedstawioną w części XII. i wyrażam na to zgodę.
 
 
Miejscowość, data: ………………………………………………
 
Podpis (czytelny): …………………………………………………

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety

Wyślij  
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