
                                           
    

ANKIETA MONITORUJĄCA 
  z realizacji operacji w zakresie działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

…....................              ….............................................................
  Data                              Pieczęć pracownika przyjmującego

I. DANE BENEFICJENTA 
1 Numer identyfikacyjny

2 Status prawny 

3 Nazwa beneficjenta

4 Adres beneficjenta -
        Miejscowość                                 numer domu, lokalu                              kod pocztowy               poczta 

5 Adres do korespondencji 
(jeżeli jest inny niż w pkt. 4)

6 Dane do kontaktu
 (numer telefonu, adres e-mail)

7 Osoba upoważniona do kontaktu 
(imię i nazwisko, stanowisko)

8 Nazwa działania  (proszę zaznaczyć X) Małe 
projekty

Odnowa i rozwój 
wsi

Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

9 Tytuł zrealizowanej operacji 

10 Termin zrealizowanej operacji (dz-m-r) od - -                  r. do - -                           r.

11 Wnioskowana kwota pomocy (w zł)
                                     ,              zł

12 Wypłacona kwota pomocy (w zł)

                                     ,               zł
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II . WSKAŹNIKI MIONITOROWANIA

1. Budżet:  

                 Proszę zaznaczyć „X”  cel ogólny oraz przedsięwzięcia, do których osiągnięcia przyczyniła się realizacja operacji
              oraz proszę wpisać poniesione koszty w ramach wybranego przedsięwzięcia i podać grupę docelową realizowanej operacji. 

Cel ogólne Zaznacz X Przedsięwzięcie Zaznacz X Budżet przedsięwzięcia Grupa docelowa

CEL OGÓLNY 1

 Rozwój turystyki opartej na dziedzictwie 
kulturowo-historycznym  i przyrodzie 

Ziemi Chełmińskiej

PPRZEDSIĘWZIĘCIE I
 Rozwój infrastruktury turystycznej na obszarze 

LGD Vistula Terra Culmensis                                      ,               zł

PRZEDSIEZIĘCIE II
 Promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego 

i przyrodniczego Ziemi Chełmińskiej                                      ,               zł

CEL OGÓLNY 2  

Poprawa jakości życia mieszkańców LGD 
Vistula Terra Culmensis

 

PRZEDSIEZIĘCIE III 
Aktywna wieś Vistula Terra Culmensis                                      ,               zł

PRZEDSIEZIĘCIE IV 
Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej na 

obszarze LGD Vistula Terra Culmensis                                      ,               zł

PRZEDSIEZIĘCIE V
Rozwój usług dla ludności na obszarze LGD 

Vistula Terra Culmensis                                      ,               zł
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2. Wskaźnik produktu :    Proszę zaznaczyć „X” właściwy wskaźnik lub wpisać inny, realizowany w ramach operacji. 

Przedsięwzięcie Wskaźnik  produktu Zaznacz właściwe „X” liczba

PPRZEDSIĘWZIĘCIE I 
 Rozwój infrastruktury turystycznej na 
obszarze LGD Vistula Terra Culmensis

liczba wykonanych  inwestycji z zakresu budowy ścieżek rowerowych sfinansowanych ze środków LSR

 Inny: 

liczba wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze LSR

Inny:

PRZEDSIEZIĘCIE II
 Promocja dziedzictwa kulturowego, 

historycznego i przyrodniczego Ziemi 
Chełmińskiej

 liczba inicjatyw, w których wzięto udział/ które podjęto w zakresie: promocji obszaru objętego LSR, 
promocji walorów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych obszaru objętego LSR, z zakresu 

promocji, zachowania, odtwarzania, zabezpieczenia lub oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego i przyrodniczego obszaru objętego LSR

Inny: 

PRZEDSIEZIĘCIE III 
Aktywna wieś Vistula Terra Culmensis

 liczba podjętych/przeprowadzonych inicjatyw promocyjno-kulturalnych, służących aktywizacji, 
integrujących, przyczyniających się do podnoszenia wiedzy i umiejętności mieszkańców z obszaru 

objętego LSR
       Inny:

PRZEDSIEZIĘCIE  IV
Nowoczesne obiekty użyteczności publicznej 

na obszarze LGD Vistula Terra Culmensis

 liczba nowo wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub wyremontowanych obiektów 
sportowych, placów zabaw, miejsc rekreacji i wypoczynku na obszarze LSR przeznaczonych do użytku 

publicznego
       Inny:

 liczba nowo wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych, wyposażonych budynków 
pełniących funkcje publiczne na obszarze LSR wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych do tych 

budynków 

      Inny:

 liczba ukształtowanych i zagospodarowanych obszarów przestrzeni publicznej na obszarze LSR
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Inny:

PRZEDSIEZIĘCIE V
Rozwój usług dla ludności na obszarze LGD 

Vistula Terra Culmensis 

liczba podmiotów, które podjęły lub rozwinęły działalność usługową finansowaną ze środków LSR-

      Inny:

3. Wskaźnik rezultatu:   Proszę zaznaczyć „X” właściwy wskaźnik lub wpisać inny, realizowany w ramach operacji. 
  

Cel szczegółowy Wskaźnik rezultatu Zaznacz 
właściwe 

X

liczba

Cel szczegółowy 1.1 
Poprawa stanu infrastruktury służącej rozwojowi 

turystyki na obszarze LGD Vistula Terra 
Culmensis

liczba osób, która skorzystała ze ścieżki rowerowej powstałej w ramach operacji finansowanych ze środków 
LSR

Inny:

 liczba osób, która skorzystała z wybudowanych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze LSR

Inny:

Cel szczegółowy 1.2 
Stworzenie zintegrowanej oferty turystycznej i 

kulturowej obszaru LGD

 liczba osób/odbiorców/podmiotów, która skorzystała z inicjatyw które podjęto w zakresie promocji obszaru 
objętego LSR, promocji walorów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych obszaru objętego LSR, z zakresu 
promocji, zachowania, odtwarzania, zabezpieczenia lub oznakowania cennego lokalnego dziedzictwa 
krajobrazowego i przyrodniczego obszaru objętego LSR
Inny:

Cel szczegółowy 2.1 
Rozwój zasobów ludzkich na wsi poprzez oddolne 

inicjatywy  na obszarze LGD Vistula Terra 
Culmensis

 liczba osób/podmiotów, odbiorców, która skorzysta z podjętych/przeprowadzonych inicjatyw promocyjno-
kulturalnych, służących aktywizacji, integrujących, przyczyniających się do podnoszenia wiedzy i 
umiejętności mieszkańców z obszaru objętego LSR
Inny:

  liczba zorganizowanych imprez społeczno - kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych na nowo 
wybudowanych, przebudowanych, rozbudowanych lub wyremontowanych obiektach sportowych, placach 
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Cel szczegółowy 2.2. 
Rozwój przestrzeni i infrastruktury społecznej na 

obszarze LGD Vistula Terra Culmensis

zabaw, miejscach rekreacji i wypoczynku na obszarze LSR przeznaczonych do użytku publicznego
Inny:

  Liczba zorganizowanych  imprez społeczno-kulturalnych na nowo wybudowanych, przebudowanych, 
wyremontowanych, wyposażonych budynkach pełniących funkcje publiczne na obszarze LSR wraz z 
zagospodarowaniem terenów przyległych do tych budynków

Inny:

 liczba osób, która skorzystała z ukształtowanych i zagospodarowanych obszarów przestrzeni publicznej na 
obszarze LSR

Cel szczegółowy 2.3 
Rozwój przedsiębiorczości i nowych form 

działalności pozarolniczej na obszarze LGD 
Vistula Terra Culmensis

 liczba powstałych lub rozwiniętych usług świadczonych przez podmioty, które podejmą lub rozwiną 
działalność usługową ze środków LSR 

         Inny:

4. Załączniki: (zdjęcia, kserokopie zaproszeń, plakatu, albumu lub inne dokumenty potwierdzające realizację operacji)

Numer załącznika Nazwa załącznika Liczba 

.

….........................................................................................................
Data i pieczęć lub czytelny podpis beneficjenta 
       lub osoby upoważnionej do kontaktu
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