
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

                               

 
ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI 

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU LGD SZLAK TATARSKI 
 

1. Ankietę monitorującą beneficjent składa w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia 

LGD Szlak Tatarski, ul. Grodzieńska 1, 16-100 Sokółka. 

2. Ankietę monitorującą 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 Podlaskiego. 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA I OPERACJI 

 

1. Imię i nazwisko/ nazwa Beneficjenta  

2. Adres zamieszkania/adres siedziby 
Beneficjenta 

 

3. Tytuł operacji 

 

 

4. Przedsięwzięcie □ Wsparcie na rzecz rozwoju i zakładania 

działalności gospodarczej i działania szkoleniowe 

□  Inkubatory przetwórstwa lokalnego 

□ Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

□ Działania aktywizujące osoby bierne zawodowo 

□ Działania na rzecz reintegracji 

□ Projekty aktywności lokalnej 

□ Działania na rzecz osób niepełnosprawnych 

□ Usługi opiekuńcze dla osób zależnych 
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□ Wsparcie rodzin z trudnościami oraz młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym 

□ Inwestycje w infrastrukturę społeczną 

□ Zwiększenie dostępności do edukacji 

przedszkolnej 

□ Wyrównanie szans dzieci i młodzieży 

□ Rozbudowa infrastruktury przedszkolnej i 

dostosowanie jej do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych 

□ Rozwój kompetencji cyfrowych 

□ Wsparcie powstawania nowych miejsc 

noclegowych 

□ Inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy 

podmiotami działającymi w sferze turystycznej 

□ Remont zabytków sakralnych i kultu religijnego 

(z wyłączeniem zagospodarowania terenu) 

□ Wyposażenie obiektów kulturalnych 

□ Działania promocyjne i informacyjne z zakresu 

kultury i ochrony środowiska 

□  Inwestycje przy obiektach zabytkowych 

□ Inwestycje w infrastrukturę turystyczną i 

rekreacyjną 

□ Budowa infrastruktury na rzecz ochrony 

środowiska 

□  Budowa infrastruktury drogowej 

□  Kształtowanie przestrzeni publicznej 

5. 

 

 

 

Okres realizacji operacji 

 

 

 

 

Data rozpoczęcia               

(data złożenia wniosku 

do LGD) 

Data zakończenia 

(data złożenia 

wniosku o płatność) 
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6. Koszt całkowity zrealizowanej operacji  

7. 

 

Wnioskowana kwota pomocy  

8. Otrzymana kwota pomocy  

9. Zakładane w umowie wskaźniki 

produktu do realizacji 

(nazwa/wartość) 

 

10. Zakładane w umowie wskaźniki 

rezultatu do realizacji 

(nazwa/wartość) 

 

11. Zakładane w umowie wskaźniki 

specyficzne do realizacji 

(nazwa/wartość) 

 

12. Dane osoby do kontaktu 

(Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) 

 

 

 

II.  GRUPY DOCELOWE OPERACJI   

Proszę określić grupę docelową operacji (grupa docelowa jest to grupa odbiorców, do których 
skierowany jest projekt) 

 
□ organizacje pozarządowe    □ mieszkańcy małych miejscowości  

□ przedsiębiorcy (sektor prywatny)   □ niepełnosprawni 

□ lokalni liderzy     □ turyści 

□ jednostki samorządu terytorialnego  □ bezrobotni 

□ organizacje i grupy nieformalne   □ kobiety 

□ osoby dorosłe     □ mężczyźni 

□ osoby 50+       □ młodzież 

□ rolnicy i domownicy     □inne……………………………………………… 
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III. 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 jego 

działań, np. utworzenie nowych miejsc pracy, dostarczenie nowych usług, 

zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń, itp.: 

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

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

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

 

IV. Proszę opisać sposób rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy : 

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

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

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

 

V.  OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej ankiecie monitorującej są zgodne z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ankiecie 
monitorującej przez Lokalna Grupę Działania Szlak Tatarski z siedzibą w Sokółce (zgodnie z 
Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; teks jednolity; Dz.U. 2018  
poz.1000 ) w celach związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Szlak Tatarski.  

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest LGD Szlak Tatarski 
z siedzibą w Sokółce, ul. Grodzieńska 1 oraz iż: 

1. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich 
poprawiania, 

2. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu monitoringu i ewaluacji LSR i nie 
będą udostępnione innym odbiorcom . 

 

Data:             Podpis: 


