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

ANKIETA MONITORUJĄCA 
Z REALIZACJI OPERACJI DLA BENEFICJENTÓW 

 
Informacje ogólne: 

1. Ankieta służy jako narzędzie monitorowania postępu realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Sandry Brdy. 

2. Ankietę monitorującą proszę złożyć do Biura LGD drogą pocztową lub osobiście. 

3. Ankietę monitorującą z realizacji operacji proszę wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, 

umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność. 

4. Dane do ankiety powinny również uwzględniać uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej 

(tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego lub Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa). 

 

I. Rodzaj operacji/Przedsięwzięcie 

 

 

II. Tytuł/Cel operacji 

 

 

III. Podmiot  

 

 
IV. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy 

         

 

 

V. Osiągnięte wskaźniki  

1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

 

 wskaźniki  rezultatu celu szczegółowego 1.2 

Informacje finansowe operacji źródło pozyskania danych kwota 

Przyznana kwota pomocy (zł)  (zgodnie z umową o przyznanie pomocy)  

Wnioskowana kwota do wypłaty (zł)  (zgodnie z wnioskiem o płatność) 
 

 

Wypłacona łączna kwota pomocy (zł)  (łączna kwota otrzymanych środków) 
 

 

  

 

Stopień realizacji operacji – wstaw „X” we właściwe pole 

 TAK NIE 

Czy operacja została zakończona    

Czy płatność końcowa została 

wypłacona  
  

Data wypłaty płatności końcowej:  (dzień – miesiąc – rok)  ____________________________ 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

rodzaj wskaźnika  jednostka miary  

Osiągnięty  
wskaźnik 

/badania własne 
beneficjenta/ 

osoba 
Liczba osób, które odwiedziły odrestaurowane 
obiekty dziedzictwa kulturowego stanowiących zasób 
obszaru 

 

 

 wskaźniki  produktu dla przedsięwzięcia 1.2.1 

 

rodzaj wskaźnika  jednostka miary  

Osiągnięty  
wskaźnik 

/protokół odbioru 
robót budowlanych/ 

szt. 
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim 
lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego 
w ramach realizacji strategii 

 

 

 

VI. Odbiór realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju  i działań LGD Sandry Brdy 
 /uwagi, problemy, potrzeby, opinie dotyczące LSR oraz LGD/ 

 

 

 

VII. Oświadczenie beneficjenta 

 

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

 

 

 

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

                /data, miejsce/                                                                               /podpis/ 

 

http://www.sandrybrdy.pl/
https://www.google.pl/search?source=hp&ei=9TlYXPWdCdLawAKLnomIDw&q=lgd+sandry+brdy+pl&btnK=Szukaj+w+Google&oq=lgd+sandry+brdy+pl&gs_l=psy-ab.3..33i160.436.3312..3497...0.0..0.194.2688.0j19......0....1..gws-wiz.....0..35i39j0i131j0j0i67j0i22i30.0z2QtGVrw8I
mailto:biuro@sandrybrdy.pl


 

STOWRZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁNIA SANDRY BRDY 

 ul. Wysoka  3 pok. 212, 89-600 Chojnice 

www.sandrybrdy.pl 

52 397 79 64 

biuro@sandrybrdy.pl 

 

 

                        
 
 

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

Klauzula informacyjna 

 
Zgodnie z  Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz Rozporządzeniem (UE) 2016/679 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylająca dyrektywę 95/46/CE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), 

informujemy że: 

1. Administratorami danych osobowych uczestników warsztatów są: 

a. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa 

b. Województwo Pomorskie – Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 81-810 

Gdańsk 

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy z siedzibą w Chojnicach ul. Wysoka 3 pok. 212, 89-600 Chojnice, 

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały pozyskane, przez okres przewidziany przepisami prawa w 

tym zakresie, w tym szczególnie przez wymagany okres przechowywania dokumentacji  

5. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom jeżeli obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa bądź innych 

dokumentów warunkujących realizację projektu. 

6. Uczestnikom badania ankietowego przysługują prawa wynikające z: 

c. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

d. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych, 

e. Prawo do usunięcia danych (jeśli pozwalają na to przepisy inne przepisy prawa), 

f. Prawo ograniczenia przetwarzania danych, 

g. Prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych,  

h. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych osobowych) 

7. W celu skorzystania z praw wskazanych w pkt. 5 należy się kontaktować pod adresem: biuro@sandrybrdy.pl 
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