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ANKIETA MONITORUJĄCA 

stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

 
1. Ankietę w wersji papierowej  należy złożyć w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Płaskowyż Dobrej Ziemi”, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz, nie później niż  w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania pisma  zatwierdzającego wypłatę środków w ramach  płatności ostatecznej z 

ARiMR. 

2. Beneficjent wypełnia  ankietę  na podstawie ostatecznych wersji  Wniosku o przyznanie pomocy, 

Umowy o przyznanie pomocy i Wniosku o płatność. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1. 

 
Nazwa działania 

 podejmowanie działalności gospodarczej 
 rozwijanie działalności gospodarczej 
 wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność 
 

2.  
Tytuł operacji 

 

3. Numer umowy 
przyznania pomocy 

 

4. Okres realizacji 
operacji 

 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

  

5. Numer identyfikacyjny 
beneficjenta  

 

 
6. 

 
Nazwa beneficjenta  

 

 
7. 

 
Siedziba lub adres 

beneficjenta 

 

8. Imię (imiona), 
nazwisko, miejsce 

zamieszkania i adres 
osoby uprawnionej do 

kontaktu 

 

9. Numer telefonu i faksu 
osoby uprawnionej do 

kontaktu 

 

10. Adres poczty 
elektronicznej osoby 

uprawnionej do 
kontaktu 
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II. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY NA REALIZACJĘ OPERACJI 

 

11. Koszty całkowite 
realizacji operacji 

 

 
12. 

Wnioskowana kwota 
pomocy na realizację 
operacji 

 

 
13. 

Wysokość kwoty 
otrzymanej za płatność 
ostateczną 

 

 
14. 

Data otrzymania decyzji 
płatności ostatecznej 

 

15. Czy w ramach realizacji 
operacji utworzono 
miejsca pracy/miejsca 
pracy dla osób z grup 
defaworyzowanych? 
Proszę wskazać wiek 
pracowników i ilość 
utworzonych etatów. 

 

 

III. ZREALIZOWANA OPERACJA ODPOWIADA CELOWI SZCZEGÓŁOWEMU: 

 I.1. RÓWNOMIERNY I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU W OPARCIU O ZASOBY 

KULTUROWE, PRZYRODNICZE I SPOŁECZNE 

16. Nazwa przedsięwzięcia Nazwa wskaźnika: Wartość z 

jednostką miary 

17. I.1.1. Zachowane materialnie 

dziedzictwo kulturowe obszaru 

LSR oraz jego promocja 

P.I.1.1. Liczba zabytków poddanych pracom 

konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia 

otrzymanego w ramach realizacji LSR (obiektów 

ruchomych i nieruchomych) 

 

18. I.1.2. Dostępne obiekty 

turystyczne i rekreacyjne 

obszaru objętego LSR 

P.I.1.2. Liczba wybudowanych, przebudowanych, 

rozbudowanych i/lub adaptowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub sportowej w 

latach 2016-2022 

 

19. I.1.3. Przystosowanie do 

prowadzenia działalności 

kulturalnej, artystycznej i 

integracyjnej ogólnodostępne 

obiekty oraz przestrzeń 

P.I.1.3. Liczba obiektów wyposażonych i/lub 

przystosowanych do prowadzenia działalności kulturalnej, 

artystycznej i integracyjnej 
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IV. ZREALIZOWANA OPERACJA ODPOWIADA CELOWI SZCZEGÓŁOWEMU:  

I.2. ZAANGAŻOWANE I TWÓRCZE GRUPY SPOŁECZNE ROZWIJAJĄCE I PROMUJĄCE 

SPECYFIKĘ OBSZARU 

 

20. Nazwa przedsięwzięcia: Nazwa wskaźnika: Wartość z 

jednostką miary: 

21. I.2.2. Rozwój funkcjonalny i 

promocja specyfiki wsi. 

P.I.2.2. Liczba miejscowości, w których przeprowadzono 

operacje 

 

 

V. ZREALIZOWANA OPERACJA ODPOWIADA CELOWI SZCZEGÓŁOWEMU:  

II.1. TWÓRCZY MIESZKAŃCY OBSZARU LSR KREUJĄCY WARUNKI DO ROZWOJU 

KAPITAŁU SPOŁECZNEGO 

 

22. Nazwa przedsięwzięcia: Nazwa wskaźnika: Wartość z 

jednostką miary: 

23. II.1.2. Wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje społeczne w 

nowoczesny sprzęt i urządzenia 

P.II.1.2. Liczba obiektów doposażonych  

 

VI. ZREALIZOWANA OPERACJA ODPOWIADA CELOWI SZCZEGÓŁOWEMU: 

 II.2. INNOWACYJNA I ZAANGAŻOWANA SPOŁECZNIE GOSPODARKA 

 

24. Nazwa przedsięwzięcia: Nazwa wskaźnika: Wartość z 

jednostką miary: 

25. II.2.1. Podejmowanie i 

rozwijanie działalności 

gospodarczej przez 

mieszkańców obszaru 

P.II.2.1. Liczba operacji polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa 

 

P.II.2.1. Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa 

 

 

VII. SPOSÓB PROMOWANIA OBSZARU POPRZEZ WYKORZYSTANIE JEDNOLITEGO 

PRODUKTU MARKOWEGO ( LOGO LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”) 

…………………………………………………………………………………………………. 
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VIII. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH 

……………………………………. 

 

 

IX. OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA 

 

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

 

 

 

 

Data                                                              Podpis Beneficjenta 

 
Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” z siedzibą w 

Kietrzu, ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz;  

2. Z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@plaskowyz.pl lub 

pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt.1;  

3. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 

adres e-mail: biuro@plaskowyz.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 2;  

4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 

rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego 

prawa (dane nieobowiązkowe);  

5. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 4 będą przetwarzane przez administratora danych w 

celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  (Dz. U. z 2020 r. poz 217, 300, 695 i 1440), ustawy z dnia 20 lutego 

2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz 1167) oraz rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 

r. poz. 664 i 2023 oraz 2020 r .poz. 1555).  

6. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych 

osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, 

np. dostawcom wparcia informatycznego;  

7. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres 

realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres przechowywania danych 

może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne 

do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres 

przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;  
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8. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane przez okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. 5 oraz nie 

krócej niż do 31 grudnia 2028 roku lub do czasu jej odwołania;  

9. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;  

10. W przypadkach, w których przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje mi prawo 

do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;  

11. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679, przysługuje 

mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

 

 

 

 

 

Data                                                        Podpis Beneficjenta 


