
 
 

„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: 
 

3.3.1.Wsparcie edukacji dzieci w przedszkolach i małych szkołach na terenie 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. 

 
 

I. 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  

   

II. DANE Z UMOWY 

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 
 

III. DANE Z WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 

11 Data złożenia wniosku o płatność   

12. 
Ogółem wydatki zrealizowanego 

projektu 
 

13. 
Ogółem wydatki kwalifikowalne 

zrealizowanego projektu 
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14. 
Ogółem dofinansowanie 
zrealizowanego projektu 

 

15. 
Data wypłaconej kwoty 

dofinansowania na konto  
 

16. Termin rozpoczęcia realizacji projektu  

17. 
Termin rzeczowego zakończenia 
realizacji projektu- podpisanie 

końcowe protokołu odbioru  
 

18. 
Termin finansowego zakończenia 

realizacji projektu  
 

19. 
Czy projekt realizowany był w 

partnerstwie?  
Tak  Nie  

20. 
Dane osoby do kontaktu  

(Imię, nazwisko, telefon, adres e-mail) 
 

 
 

 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW ZREALIZOWANEJ OPERACJI 

 

Rodzaj 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 
Osiągnięta wartość 

3.3.1.Wsparcie edukacji dzieci w przedszkolach i małych szkołach na terenie LGD N.A.R.E.W. 

Wskaźnik 
produktu 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych w programie 

Os.  

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposażone w programie 

szt.  

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK 

do prowadzenia zajęć edukacyjnych 
Szt.  

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 
programie 

Os.  

Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu 
TIK w programie 

Os.  

Wskaźnik 
rezultatu 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetncje 
kluczowe po opuszczeniu programu 

Os.   

Liczba szkół, w których pracownie 
przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 

prowadzenia zajęć edukacyjnych 
szt.  

Liczba szkół i placówek systemu oświaty 
wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia 

zajęć edukacyjnych 
Szt.  

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu 
Os.  



 
 

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

 

 

Oświadczenie Beneficjenta.  

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

…………………………………………………….. 
(data) 

 ……………………………………………………..  

(podpis Beneficjenta) 

 
Załącznik: 
 
Minimum 3 zdjęcia przedstawiające zrealizowaną operację nagranych na nośnik CD lub przesłanych 
mailem na adres biuro@stowarzyszenienarew.org.pl 
 
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, przetwarzanie moich danych osobowych i 

kontaktowych przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi dla 

potrzeb niezbędnych do celów związanych z monitoringiem i ewaluacją operacji, udokumentowaniem 

działań promocyjno- informacyjnych, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), oraz przyjmuję do 

wiadomości, iż:  

 

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

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

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: inspektor@stowarzyszenienarew.org.pl; 

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny, realizacji oraz ewaluacji wniosku na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.;.- jest to niezbędne do  zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa (ustawa o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013); 

4) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim 

województwa podlaskiego – nie krócej niż do 31 grudnia 2028r.; 

5) Przysługuje mi prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i prawo do 

ich sprostowania; 

6) W przypadku, uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza 

przepisy Rozporządzenia przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) Odbiorcami danych osobowych mogą być organy upoważnione na mocy przepisów prawa, 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, firmy, z którymi administrator zawarł 

umowę powierzania; 

8) Dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz kwota pomocy (jeżeli dotyczy) 

będą publikowane na stronie internetowej; stowarzyszenienarew.org.pl; 

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych osobowych 

uniemożliwi rozpatrzenie wniosku; 

10) Dane nie będą profilowane. 

 

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

                                                                                   (podpis i pieczątka lub czytelny podpis) 


