
                               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ANKIETA MONITORUJĄCA - PODSUMOWANIE OPERACJI/GRANTU
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020, POZYSKANYCH                  

 ZA POŚREDNICTWEM STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA          
 „RAZEM DLA ROZWOJU”

1

Potwierdzenie złożenia ankiety w LGD

 

…………………………………………
Data złożenia i podpis 

 Cel złożenia ankiety: 

Złożenie ankiety 

Korekta ankiety 

2  Nazwa wnioskodawcy

3  Adres siedziby/zamieszkania 

4
 Adres do korespondencji 
(jeżeli jest inny niż adres 
siedziby/zamieszkania) 

5  Dane osoby do kontaktu/dane 
kontaktowe
 

6 Tytuł operacji

7  Numer umowy

8  Numer naboru

9  Data złożenia wniosku

10
 Data podpisania umowy 
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11 Data złożenia wniosku o płatność 
ostateczną
 

12  Data dokonania płatności ostatecznej
 

13  Wnioskowana kwota dofinansowania
 

14  Rzeczywista kwota dofinansowania
 

15

Cel projektu oraz jego 
przyporządkowanie do celu ogólnego i 
szczegółowego oraz przedsięwzięcia LSR 

 Cel projektu: 

……………………………………………………………..
Cel ogólny LSR 

……………………………………………………………..
Cel szczegółowy LSR 

……………………………………………………………..
Przedsięwzięcie LSR 

……………………………………………………………..

16  Wskaźniki planowane do osiągnięcia

17  Wskaźniki zrealizowane

18  Informacja o potwierdzeniu realizacji 
kryteriów wyboru 

19 Opis zrealizowanych zadań/ problemów 
w realizacji 

20
Załączniki 
Zdjęcia z realizacji projektu (min. 2) 

21
Data, podpis beneficjenta/grantobiorcy 
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OŚWIADCZENIE I ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA/ GRANTOBIORCY 
Oświadczam, że: 
1. Informacje zawarte w ankiecie 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.z2016 r. poz.1137). 

Zobowiązuję się do: 
1. Niezwłocznego poinformowania o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji
faktycznej  lub  prawnej  mogących  mieć  wpływ  na  realizację  operacji  zgodnie  z  postanowieniami  umowy,
zachowanie trwałości projektu lub spełnienie wymagań określonych w Programie. 
2. Udostępnienia uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu.

Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Zebrane dane będą wykorzystywane przez STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM
DLA  ROZWOJU”  z  siedzibą  w  Wyszogrodzie,  ul.  Rębowska  52/3  na  potrzeby  wdrażania  LSR  w ramach
poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez
społeczność”, objętego PROW 2014-2020. 

 
………………………………………….……….

                                                                                                                 Data, podpis, pieczęć beneficjenta/grantobiorcy

OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ 
Przyjmuję do wiadomości, że: 
1. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane przez  STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„RAZEM DLA ROZWOJU” z siedzibą w Wyszogrodzie, ul. Rębowska 52/3 na potrzeby wdrażania LSR zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz 922) w ramach
poddziałania  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii  rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez
społeczność”, objętego PROW 2014-2020. 
2. Przysługuje mi, jako osobie fizycznej prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 

                                                                                             
……………………………………………………………

                                                                                               Data, podpis, pieczęć beneficjenta/ grantobiorcy (osoby fizycznej)

Instrukcja wypełniania ankiety: 
1.Wypełnioną ankietę należy przesłać do STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM DLA
ROZWOJU”,  adres  korespondencyjny:  ul.  Rębowska  52/3,  09-450  Wyszogród,  do  30  dni  po  otrzymaniu  płatności
ostatecznej, w wersji elektronicznej i papierowej. 
Wersja elektroniczna tabeli jest dostępna na stronie www.razem-dla-rozwoju.pl. 
2.Za datę płatności końcowej uznaje się datę przelewu środków na rachunek bankowy beneficjenta. 
3.W  celu  potwierdzenia  realizacji  wskaźników  oraz  spełnienia  kryteriów  wyboru  operacji  prosimy  dołączyć  stosowne
załączniki. 
4.Przynajmniej 1 zdjęcie powinno przedstawiać miejsce zamieszczenia informacji o źródłach finansowania operacji.
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