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ANKIETA MONITORUJĄCA  

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

W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘCIA: 
1.2.1.Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD  NAREW– Rozwijanie 

działalności gospodarczej 
 

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 przyznania pomocy 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. 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE BENEFICJENTA I OPERACJI 

1. Imię i nazwisko / nazwa Beneficjenta  

2. 
Adres zamieszkania / adres siedziby 
Beneficjenta 

 

3. Numer identyfikacyjny Beneficjenta  

4. Tytuł operacji  

5. Numer wniosku nadany przez LGD  

6. Data złożenia wniosku do LGD  

II. DANE Z UMOWY 

7. Numer umowy o przyznanie pomocy  

8. 
Data podpisania umowy o przyznanie 
pomocy  

 

9. 
Koszt całkowity operacji / projektu 
przy podpisaniu umowy  

 

10. 
Kwota wnioskowanej kwoty pomocy 
przy podpisaniu umowy  

 

III. DANE Z WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 

11 Data złożenia wniosku o płatność   

12. 
Koszt całkowity zrealizowanej operacji 
/ projektu 

 

13. 
Kwota wypłaconej / otrzymanej kwoty 
pomocy dla Beneficjenta  

 

14. 
Data wypłaconej kwoty pomocy na 
konto dla Beneficjenta 

 

15. 
Dane osoby do kontaktu  
(Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) 
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INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW ZREALIZOWANEJ OPERACJI 
 

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Osiągnięta 

wartość 

1.2.1.Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej na obszarze LGD  NAREW– Rozwijanie 
działalności gospodarczej 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba zrealizowanych 
operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa  

Ogółem  szt.  

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 

innowacje 
Ogółem szt.  

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba utworzonych 
miejsc pracy 

Ogółem 

Ekwiwalent 
pełnego czasu 

pracy (EPC) 
 

Kobiety 

Ekwiwalent 
pełnego czasu 

pracy (EPC) 
 

Mężczyźni 

Ekwiwalent 
pełnego czasu 

pracy (EPC) 
 

Osoby niepełnosprawne – 
posiadające orzeczenie o 

niepełnosprawności 

Ekwiwalent 
pełnego czasu 

pracy (EPC) 
 

Osoby bezrobotne – 
zarejestrowane w urzędzie 

pracy 

Ekwiwalent 
pełnego czasu 

pracy (EPC) 
 

Osoby powyżej 50 roku życia 
Ekwiwalent 

pełnego czasu 
pracy (EPC) 

 

Osoby młode do ukończenia 25 
roku życia 

Ekwiwalent 
pełnego czasu 

pracy (EPC) 
 

 

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

…………………………………………………….. 
(data) 

 …………………………………………………….. 
(podpis/pieczęć Beneficjenta) 

Załącznik: 
 
Minimum 3 zdjęcia przedstawiające zrealizowaną operację nagranych na nośnik CD lub przesłanych 
mailem na adres biuro@stowarzyszenienarew.org.pl 
 
 
 
 

mailto:biuro@stowarzyszenienarew.org.pl
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Zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UL L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku w celach 
związanych z obowiązkiem dokumentowania działań promocyjno – informacyjnych przez 
Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi,  
 
 

…………………………………………………….. 
(data) 

 …………………………………………………….. 
(podpis/pieczęć Beneficjenta) 

 

 
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UL L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych kontaktowych 

w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Beneficjentem, a Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. – 

Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. 

 

…………………………………………………….. 
(data) 

 …………………………………………………….. 
(podpis/pieczęć Beneficjenta) 

 
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UL L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych w 

celach marketingowych Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. 

 

…………………………………………………….. 
(data) 

 …………………………………………………….. 
(podpis/pieczęć Beneficjenta) 

 
  

Zgodnie z art. 13. Ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). 

Informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska 

Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi, ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna; 

2) Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z 

którym można się kontaktować pod adresem e-mail:  inspektor@stowarzyszenienarew.org.pl; 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) realizacji, udokumentowania i rozliczenia działań promocyjno – informacyjnych na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. 

mailto:inspektor@stowarzyszenienarew.org.pl
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b) wykorzystania wizerunku – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

c) przetwarzania danych kontaktowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

d) marketingowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych 

umów powierzenia mogą zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty 

upoważnione na podstawie przepisów prawa, podmioty prowadzące działalność bankową, 

operatorzy pocztowi, kurierzy oraz obsługa informatyczna. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu utrzymania celu operacji. 

6) Przysługuje Państwu, w zależności od charakteru przetwarzania, prawo dostępu do treści 

swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania , prawo do sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowo w 

przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa 

dobrowolna zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgodny w dowolnym 

momencie. 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu 

przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia 

umowy. 

8) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

 


