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ANKIETA MONITORUJĄCA
POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
DLA OBSZARU LGD
„KRAINA WOKÓŁ LUBLINA”

ZALECENIA OGÓLNE
Prosimy o elektroniczne lub odręczne (czytelnie, niebieskim lub czarnym długopisem) wypełnienie
białych pól ankiety, które dotyczą realizacji projektu. W przypadku, gdy pole w ankiecie nie dotyczy
zrealizowanego projektu, prosimy pozostawić je niewypełnione.
Wypełnioną i podpisaną przez osoby uprawnione ankietę monitorującą wraz ze zdjęciami dotyczącymi
realizacji projektu oraz 1 egzemplarzem publikacji (jeżeli wniosek dotyczył wydania publikacji)
prosimy dostarczyć do biura LGD na ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie po otrzymaniu ostatecznej
płatności.
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OPIS OPERACJI
Należy opisać główny zakres
operacji
np. liczba i rodzaj nabytych
środków
trwałych,
liczba
wybudowanych,
wyremontowanych
obiektów
budowlanych,
liczba
przeprowadzonych szkoleń i w
jakim zakresie (program), liczba
zorganizowanych imprez.
Podać
miejsce
i
termin
zrealizowanych przedsięwzięć.
W tym punkcie należy również
opisać problemy napotkane w
trakcie realizacji operacji, np.
aneksowanie umowy
Proszę opisać grupę docelową
odbiorców operacji:
*płeć (kobiety, mężczyźni)
*przedział wiekowy (np. dzieci,
młodzież, dorośli, osoby starsze,
*miejsce
zamieszkania
(np.
lokalni mieszkańcy, mieszkańcy
obszaru LGD)
*status
zawodowy
(
np.
bezrobotni,
właściciele
gospodarstw
rolnych,
przedsiębiorcy)
*inne adekwatne do specyfiki
operacji (np. turyści, lokalni
liderzy, twórcy ludowi itp.)
oraz podać
liczbę osób, do
których skierowana była operacja
w odniesienie do konkretnych
grup docelowych wymienionych
powyżej
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WSKAŹNIKI REALIZACJI OPERACJI
1. W kolumnie nr 3 prosimy wskazać, podając wartość liczbową, który ze wskaźników został
osiągnięty w wyniku realizacji operacji. W kolumnie nr 4 prosimy wskazać wysokość otrzymanej
refundacji, a w kolumnie nr 5 całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia. W przypadku realizacji
więcej niż jednego przedsięwzięcia prosimy o podzielenie całkowitej kwoty na poszczególne zadania.
Budżet przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie

Wskaźnik produktu

Wartość

(1)

(2)

(3)

Warsztaty, szkolenia dla
animatorów i liderów
Tworzenie sieci wymiany
doświadczeń i dobrych
praktyk w zakresie
integracji społecznokulturalnej
Stałe wsparcie
merytoryczne (Inkubator
Aktywności Społecznej)
Międzypokoleniowe
warsztaty i zajęcia
aktywizujące w zakresie
integracji społecznokulturalnej

liczba warsztatów/szkoleń
dla animatorów i liderów
liczba seminariów wymiany
doświadczeń pomiędzy
organizacjami
pozarządowym

Aktywizacja społeczna
seniorów
Udział w targach i
wystawach
Imprezy i wydarzenia
promujące walory
historyczne, kulturowe oraz
produkty regionalne i
tradycyjne

Kwota
refundacji
w ramach
PROW
(4)

Całkowity
koszt
realizacji
przedsięwzięci
a
(5)

liczba udzielonych
porad/szkoleń
liczba przeprowadzonych
warsztatów/szkoleń

liczba przeprowadzonych
warsztatów/szkoleń dla osób
w wieku 50+
liczba targów i wystaw, na
których promowany był
obszar LGD KwL
liczba zorganizowanych
imprez
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Zespoły i zorganizowane
grupy działające w sferze
kultury
Oznakowanie miejsc
atrakcyjnych historycznie,
kulturowo, przyrodniczo

liczba operacji obejmujących
wyposażenie podmiotów
działających w sferze kultury
liczba oznakowanych miejsc

Renowacja zabytków poza
obiektami budowlanymi

liczba zabytków po
renowacji

2. Prosimy o podanie wartości liczbowych z wskaźników rezultatu osiągniętych w wyniku realizacji
projektu:

Cel szczegółowy

Wskaźnik rezultatu

Wartość

(1)

(2)

(3)

Wsparcie liderów i animatorów
organizacji społecznych
Wsparcie projektów partnerskich
realizowanych w obszarze integracji
społeczno-kulturalne
Popularyzacja walorów rekreacyjnych,
historycznych, kulturowych,
przyrodniczych oraz produktów
regionalnych i tradycyjnych

liczba osób przeszkolonych i objętych doradztwem
w ramach wsparcia liderów i animatorów, w tym
osoby defaworyzowane
liczba osób przeszkolonych w ramach wsparcia
projektów realizowanych w obszarze społecznokulturalnym w tym osoby defaworyzowane
liczba osób odbiorców informacji o promowanych
walorach rekreacyjnych, historycznych,
kulturowych, przyrodniczych oraz produktów
regionalnych i tradycyjnych

3. Prosimy o określenie czy w ramach realizacji powstała wartość dodana (wynikająca z przebiegu i
realizacji operacji, jednak nie planowana jako bezpośredni rezultat, np. utworzenie nowych miejsc
pracy w związku z utworzeniem szlaku turystycznego, dostarczenie innowacyjnych usług,
produktów, zwiększenie liczby osób mających dostęp do szkoleń w wyniku utworzenia świetlicy
wiejskiej lub inkubatora przetwórstwa produktu lokalnego, itp.)
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