
zaznacz X

Nr domu Nr lokalu

Nr domu Nr lokalu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ankieta monitorująca realizację projektów objętych wsparciem ze środków EFRROW 

w ramach realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  

poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność objęte PROW na lata 2014-2020

* zgodnie z §5 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, udostępniamy Państwu 

formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje w formie zbiorczej 

będą służyć do oceny stopnia realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem"

Potwierdzenie przyjęcia w biurze LGD 

1. DANE BENEFICJENTA

REGON

W przypadku operacji inwestycyjnych (jeśli w zakresie operacji były roboty budowlane lub doposażenie):

nr działki (ewidencyjny) nr elektron. księgi wieczystej 

Gmina

Adres e-mail

1.2. Adres siedziby beneficjenta (siedziby oddziału) albo adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych)
Miejscowość

Poczta

Numer telefonu

Miejscowość

Poczta

1.3. Miejsce realizacji operacji

Ulica

zaznacz X

Kod pocztowy

Numer faxu

korekta ankiety

cel złożenia ankiety: 

Gmina

Kod pocztowy

Ulica

osoba fizyczna

osoba prawna

Adres strony www

Imię i nazwisko / Nazwa

NIP

KRS

1.1. Rodzaj beneficjenta:

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (także osoba, która podjęła działalność 

gospodarczą w wyniku otrzymania premii)

Nr w rejestrze prowadzonym 

przez właściwy organ

złożenie ankiety

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną (także spółka cywilna)



Nazwa wskaźnika z LSR
jednostka 

miary

ilość / 

liczba
sposób pomiaru wskaźnika

Wzrost liczby osób korzystających z 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR w ciągu 

roku (cel szczegółowy 2.1)

Liczb osób będących odbiorcami działań 

informacyjno-promocyjnych 

(cel szczegółowy 2.2)

Liczba osób biorących udział w imprezach 

rekreacyjnych i turystycznych wspartych 

w ramach LSR (cel szczegółowy 2.3)

Nazwa wskaźnika z umowy
sposób pomiaru wskaźnika 

(z § 3 umowy o przyznaniu pomocy)

Liczba utworzonych miejsc pracy 

(cel szczegółowy 1.1)

Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw 

(przedsięwzięcie 1.1.1)

Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa 

(przedsięwzięcie 1.1.2)

Koszty kwalifikowalne operacji 

z wniosku o płatność (całość)

Wypłacona kwota pomocy 

(całkowita)

Data zawarcia umowy 

o przyznaniu pomocy

Data płatności końcowej (data 

wpływu pomocy na rachunek)

Data zakończenia realizacji operacji 

- złożenia WoP ostateczną

Koszty całkowite operacji 

z wniosku o płatność (całość)

Imię i nazwisko osoby do kontaktu

3.1. Realizacja zaplanowanych wskaźników produktu/rezultatu/oddziaływania 

ilość / 

liczba

Tytuł operacji:

Przyznana kwota pomocy 

(kwota z umowy)

Numer umowy 

o przyznaniu pomocy

1.4. Dane do kontaktu w sprawie ankiety:

3. DANE OPERACJI

Adres e-mail

Numer telefonu

Cel operacji wg umowy 

Przedsięwzięcie LSR

Numer naboru

Data Naboru

Cel ogólny LSR

2. DANE NABORU (WYPEŁNIA LGD)

jednostka 

miary

Cel szczegółowy LSR



Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

podmiotów działających  w sferze kultury i 

organizację wydarzeń kulturalnych w ramach LSR 

(przedsięwzięcie 3.2.1)

Liczba operacji obejmujących kultywowanie 

zwyczajów, renowację i ochronę obiektów 

zabytkowych (przedsięwzięcie 3.3.1)

Wzrost liczby osób uczestniczących 

w wydarzeniach kulturalnych wspartych 

w ramach LSR (cel szczegółowy 3.2)

Wzrost liczby osób korzystających z zasobów 

dziedzictwa kulturowego wspartych w ramach LSR 

(cel szczegółowy 3.3)

Liczba przeprowadzonych kampanii 

(przedsięwzięcie 2.2.1)

Liczba inicjatyw w ramach LSR 

(przedsięwzięcie 3.1.1)

Liczba  wykorzystanych narzędzi innowacyjnych 

(przedsięwzięcie 2.3.1)

Liczba wydarzeń (przedsięwzięcie 2.4.1)

Wzrost liczby osób zaangażowanych społecznie 

dzięki wydarzeniom wspartych w ramach LSR (cel 

szczegółowy 3.1)

Liczba obiektów, które uzyskały wsparcie 

w ramach rozwoju ogólnodostępnej

 i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej (przedsięwzięcie 2.1.1)

Nazwa kryterium

Grupa defaworyzowana

Uzasadnienie / wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie deklaracji

Należy wypełnić, jeśli wnioskodawca uzyskał punkty w ramach oceny wg lokalnych 

kryteriów wyboru. Należy opisać jak została zrealizowana deklaracja złożona 

we wniosku o przyznanie pomocy i załączyć dokumenty potwierdzające wywiązanie się z 

deklaracji.

3.2. Uzasadnienie spełnienia lokalnych kryteriów wyboru



3.2. OPIS REALIZACJI OPERACJI

Wykorzystanie kanałów 

komunikacji

Wsparcie sektora CSR

Informowanie o źródle wsparcia 

projektu

Inne:  

Opis zrealizowanych zadań  

-  opis zrealizowanego zakresu 

rzeczowego operacji, zmiany, 

w przypadku wydarzeń wskazać 

terminy tych wydarzeń itd.



Liczba

…

Kopia dokumentów potwierdzających osiągniecie wskaźników produktu, rezultatu, oddziaływania

1.

2. 

…

Inne załączniki

1.

2. 

…

Kopia str. 1 i 2 
Kopia sekcji VII. WSKAŹNIKI, KTÓRE ZOSTAŁY OSIĄGNIĘTE W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI, W TYM 

WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘCIA CELU/ÓW 
Kopia sekcji VIII. ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE UTWORZENIA NOWEGO MIEJSCA PRACY z wniosku o 

płatność ostateczną

Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru:

Wniosek o płatność

4. ZAŁĄCZNIKI

nazwa

Zdjęcia z realizacji projektu w wersji elektronicznej (min. 3 szt.) 

1.

2. 

Opis problemów w realizacji 

operacji, w tym m.in. informacja 

o zmianach umowy 

i podpisanych aneksach



Miejscowość i data

OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA

Oświadczam, że:

Przyjmuję do wiadomości, że:

2. Udostępnienia informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji LSR.

2. informacje zawarte we wniosku o płatność oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; 

znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077).

1. znane mi są / Beneficjentowi znane są  zasady przyznawania i wypłaty pomocy określone w przepisach rozporządzenia  i 

umowie o przyznaniu pomocy oraz zasady wypełniania wniosku o płatność zawarte w Instrukcji wypełniania wniosku o płatność;

Zobowiązuję się do:

1. Niezwłocznego poinformowania o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianami sytuacji faktycznej lub 

prawnej mogących mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, zachowanie trwałości projektu lub 

spełnienie wymagań określonych w Programie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" (dalej: 

„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą 

poczty tradycyjnej na adres: ul. Gminna 6, 05-152 Czosnów lub drogą e-mailową pod adresem: biuro@lgdkampinos.pl. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-

net.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w 

oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości, ustawy z dnia 08 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględniając ochronę 

oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych, rozwoju turystyki oraz popularyzację i 

rozwój produkcji wyrobów regionalnych.

5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony 

trzeciej.  

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w szczególności do 

Zarządu Województwa Mazowieckiego lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tak długo jak określają to przepisy prawa, do momentu żądania 

zaprzestania przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w przypadku, gdy czas przechowywania danych nie został 

określony przez przepisy szczegółowe lub niezwłocznie po zakończeniu korzystania z usług Administratora

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych. 

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich nie podanie spowoduje brak 

możliwości korzystania z pomocy Stowarzyszenia opisanych w Statucie. 

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.  

14. Wyrażam zgodę aby fotografie z realizacji operacji objętej dofinansowaniem przekazane przeze mnie wraz z ankietą do LGD 

były wykorzystywane w materiałach  promocyjnych oraz treściach internetowych dotyczących informowania o dofinasowaniu ze 

środków EFRROW w ramach działania 19.2. za pośrednictwem Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem".

czytelny podpis Beneficjenta / osób reprezentujących Beneficjenta / 

pełnomocnika


