
 
 

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

 
ANKIETA MONITORUJĄCA  

REALIZACJĘ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  
STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI 

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
2.2.1. Infrastruktura usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej na obszarze LGD  

N.A.R.E.W. 
 

1. Ankietę monitorującą należy złożyć w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W.,  
ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna w terminie 30 dni od dnia otrzymania płatności ostatecznej. 

2. Ankietę monitorującą należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, 
umowy o dofinansowanie oraz wniosku o płatność. 

3. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych 
na wezwanie instytucji wdrażającej tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. 

 
INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA I OPERACJI 

 

1. Nazwa Beneficjenta  

2. Adres siedziby Beneficjenta  

3. Tytuł projektu   

4. Numer wniosku nadany przez LGD  

5. Data złożenia wniosku do LGD  

6. Numer umowy o dofinansowanie   

7. 
Data podpisania umowy o 
dofinansowanie 

 

8. 
Ogółem wydatki w projekcie przy 
podpisaniu umowy  

 

9. 
Ogółem wydatki kwalifikowalne w 
projekcie przy podpisaniu umowy 

 

10. 
Ogółem dofinansowanie w projekcie 
przy podpisaniu umowy 

 

11. Data złożenia wniosku o płatność   

12. 
Ogółem wydatki zrealizowanego 
projektu 

 

13. 
Ogółem wydatki kwalifikowalne 
zrealizowanego projektu 

 

14. 
Ogółem dofinansowanie zrealizowanego 
projektu 

 

15. 
Data wypłaconej kwoty dofinansowania 
na konto 

 



 
 

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

 

16. Termin rozpoczęcia realizacji projektu  

17. 
Termin rzeczowego zakończenia realizacji 
projektu – podpisanie końcowe 
protokołu odbioru 

 

18. 
Termin finansowego zakończenia 
realizacji projektu 

 

19. 
Dane osoby do kontaktu  
(Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) 

 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW ZREALIZOWANEJ OPERACJI 

 

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Osiągnięta wartość 

2.2.1. Infrastruktura usług integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej na obszarze LGD  
N.A.R.E.W. 

Wskaźnik 

produktu 

Liczba wybudowanych / przebudowanych 
obiektów, w których realizowane są usługi 

aktywizacji społeczno -zawodowej 

szt.  

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb 
osób z niepełnosprawnościami 

szt.  

 
Proszę opisać sposób rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy . 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Oświadczenie Beneficjenta.  

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

…………………………………………………….. 
(data) 

…………………………………………………….. 
(podpis Beneficjenta) 

 
 

 


