
                               

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI 

Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 

Lokalnej Grupy Działania – Kanał Augustowski 

 

 

Zgodnie z § 5 Umowy o warunkach i sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność, ust. 23, pkt b, udostępniamy Państwu formularz ankiety 

monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej będą służy do oceny stopnia realizacji 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022.  

 

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

LGD – Kanał Augustowski, ul. Mickiewicza 1 (Wydział Edukacji i Sportu pokój nr 4) 

16-300 Augustów. 

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. Numer identyfikacyjny Beneficjenta  

4. Numer wniosku nadany przez LGD  

5. Tytuł operacji  

6. Zakres tematyczny operacji 
□ Zapewnienie większej dostępności wysokiej 

jakości edukacji przedszkolnej 

□ Wsparcie małych (do 100 uczniów) szkół 

kształcenia ogólnego na obszarach objętych 

realizacją LSR 

□ Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających 

rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej 

□ Projekty aktywności lokalnej – wsparcie 

skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, w szczególności do 



lokalnych społeczności na obszarach 

zdegradowanych objętych rewitalizacją 

odbywające się  z wykorzystaniem instrumentów 

aktywnej integracji 

□ Usługi reintegracji społeczno-zawodowej 

skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS   

i KIS 

□ Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin 

przeżywających trudności opiekuńczo-

wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym 

□ Ochrona bioróżnorodności i klimatu 

□ Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego 

□ Projekty z zakresu infrastruktury społecznej 

□Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego 

w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz 

rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych 

□ Instalacje OZE w gospodarstwach domowych     

(z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, 

wody, biogazu oraz biomasy) 

□ Rewitalizacja małej skali 

6. Okres realizacji operacji 
Data rozpoczęcia               

(data złożenia wniosku 

do LGD) 

Data zakończenia 

(data złożenia 

wniosku o płatność) 

 
 

7. 
Koszt całkowity zrealizowanej 

operacji 
 

8. 
Wnioskowana kwota pomocy 

 

9. 
Otrzymana kwota pomocy 

 

10. 
Dane osoby do kontaktu 

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

 

 

 

 



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW 

ZREALIZOWANEJ OPERACJI 

 

Proszę określić produkty i rezultaty zrealizowanej operacji, wypełniając poniższą tabelę: 

Jeśli dane pole nie dotyczy Beneficjenta, należy wpisać kreskę „-” 

 

Rodzaj 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika 

Jednostka 

miary 

Osiągnięt

a wartość 

Przedsięwzięcie 1.1.1: Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz 

aktywności społecznej i wykształcenia  

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba nowych dodatkowych zajęć nauczania przedszkolnego 

zrealizowanych w ramach programu 
sztuka  

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących 

sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
sztuka  

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu 
osoba  

 

 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 

zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej 

osoba   

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 

programie 
sztuka  

Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w 

ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć 

edukacyjnych 
sztuka  

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 

kompetencji kluczowych w programie 
osoba  

Przedsięwzięcie 1.1.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu 

osoba 

 
 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu 
osoba  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 

pracującymi na własny rachunek) 

osoba  

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług 

społecznych istniejących po zakończeniu projektu 
sztuka  



Liczba osób korzystających z usług on-line osoba  

Wskaźnik 

produktu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych wsparciem w programie 
osoba  

Liczba wybudowanych/przebudowanych  obiektów, w których 

realizowane są usługi aktywizacji społeczno-zawodowej 
sztuka  

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 
sztuka  

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w programie 
osoba  

Liczba osób objętych pomocą doradczo-szkoleniową w zakresie 

rozwoju kompetencji cyfrowych 
osoba  

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wzmocnienie przedsiębiorczości (w tym innowacji) 

Wskaźnik 

rezultatu 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS 

środków na podjęcie działalności gospodarczej 
sztuka  

Wskaźnik 

produktu 

Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie 

osoba  

Przedsięwzięcie 1.2.2. Poprawa jakości życia mieszkańców w zgodzie z ochroną przyrody  

Wskaźnik 

rezultatu 

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych 

mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 
kWh/rok  

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych 

mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE 
kWh/rok  

Powierzchnia terenów chronionych na których ukierunkowany 

został ruch turystyczny z poszanowaniem środowiska 

przyrodniczego 
km2  

Wskaźnik 

produktu 

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii 

elektrycznej z OZE 
sztuka  

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej 

z OZE 
sztuka  

Liczba wspartych form ochrony przyrody sztuka  

Długość utworzonych/przebudowanych szlaków turystycznych km  

Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji 

ekologicznej objętych wsparciem 
sztuka  



Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-

edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną 
sztuka  

Przedsięwzięcie 1.2.3 Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i 

zachowania dziedzictwa obszaru LGD 

 

Wskaźnik 

rezultatu 

Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem 

miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego 

oraz stanowiących atrakcje turystyczne 
osoba/rok  

Liczba osób korzystająca z wspartych obiektów/przestrzeni na 

zrewitalizowanych obszarach 
osoba/rok  

Wskaźnik 

produktu 

Liczba zabytków nieruchomych / ruchomych objętych 

wsparciem 
sztuka  

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem sztuka  

Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 

zrewitalizowanych obszarach 
sztuka  

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach 

miejskich 
ha  

Wskaźniki dodatkowe I.  

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. 

 

Wskaźnik 

rezultatu 

  
 

  
 

Wskaźnik 

produktu 

 
  

 
  

 

Wskaźnik 

rezultatu 

Projekt w pełni lub częściowo realizowany przez 

partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe 

w ramach realizacji LSR 

□   Tak     □  Nie 

 



III.  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+       □ dzieci i młodzież do 25 roku życia 

□ rolnicy i domownicy     □ inne………………………………… 

 

IV. Proszę opisać sposób rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy . 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

V.  OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA  

 

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

 

 

Data: ...………….…      Podpis: ………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ankiecie monitorującej przez Lokalną 
Grupę Działania – Kanał Augustowski z siedzibą w Augustowie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochro-
nie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm) w celach związanych z realizacją Stra-
tegii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022. Przyjmuję do wiadomości, iż admi-
nistratorem moich danych osobowych jest LGD Kanał Augustowski z siedzibą w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 
51 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 udostępniane innym 
odbiorcom.  

 

 

Data: ...………….…         Podpis: …………………………………... 


