
Załącznik nr 1 do uchwały 12/2011  

Walnego Zebrania Członków 

Stowarzyszenia LGD”Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” 

z dnia 10.06.2011 

 

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI  

LOKALNEJ STRATEGII  ROZWOJU 

LGD   „Doliną Wieprza i  Leśnym Szlakiem”  

za rok  _________________ 

ZALECENIA OGÓLNE 

1. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. W 

sytuacji, kiedy dane pole w ankiecie, będące polem tekstowym, nie dotyczy Beneficjenta, należy 

wstawić kreskę. 

 

IMIĘ, NAZWISKO/NAZWA BENEFICJENTA 

 

 

 

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY 

BENEFICJENTA 

 

 

TYTUŁ OPERACJI 

 

 

OKRES REALIZACJI OPERACJI 

[RRRR-MM-DD] 

 

 

NUMER UMOWY 

 

 

KWOTA REFUNDACJI [ZŁ] 

 



OPIS OPERACJI 

Należy opisać główny zakres operacji np. ilość i 

rodzaj nabytych środków trwałych, ilość 

wybudowanych, wyremontowanych obiektów 

budowlanych, ilość przeprowadzonych szkoleń i w 

jakim zakresie, ilość zorganizowanych imprez 

W tym punkcie należy również opisać problemy 

napotkane w trakcie realizacji operacji, np. 

aneksowanie umowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSKAŹNIKI  REALIZACJI  OPERACJI 

2. PROSZĘ WSKAZAĆ , WYPEŁNIAJĄC KOLUMNĘ „WARTOŚĆ” , KTÓRE WSKAŹNIKI PRODUKTU  I  

REZULTATU  ZOSTAŁY  OSIĄGNIĘTE  W  WYNIKU  REALIZACJI OPERACJI  POPRZEZ  PODANIE  ICH  

WARTOŚCI (dla roku, którego dotyczy ankieta). 

 
 

 Cel ogólny 1. Wzrost potencjału obszaru poprzez zwiększenie spójności terytorialnej, zwiększenie aktywności mieszkańców 
służące budowie zintegrowanej wspólnoty społecznej, prowadzące do podniesienia jakości życia oraz rozwoju gospodarczego. 

 
Cele szczegółowe 

Wskaźniki rezultatu: 
 

Wartość 

   
1.1 Rozwój infrastruktury publicznej, kulturowo- 

społecznej i sportowej obszaru LSR. 

 

Liczba osób korzystających ze 

zmodernizowanych/wykonanych 

obiektów infrastrukturalnych o funkcji 

publicznej, kulturowo- społecznej lub 

sportowej 

 

 

Działania PROW dla przedsięwzięcia I : 
„Obszar LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” przyjazny mieszkańcom i gościom” 

 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 
 

Wartość 

 
Odnowa 

i rozwój wsi 
 

Operacje dotyczące: 

- budowy, przebudowy, remontu lub 

wyposażenia obiektów pełniących funkcje 

publiczne, kulturowo społeczne i sportowe 

- kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb 

mieszkańców, takiego jak: rynki, place zabaw, 

centra miejscowości z obszaru LSR, place 

parkingowe, chodniki, oświetlenie uliczne, 

- budowy, remontu lub przebudowy 

infrastruktury związanej z rozwojem funkcji 

sportowych lub społeczno- kulturalnych  

(minimum 14 zrealizowanych operacji) 

Liczba zmodernizowanych /wykonanych  

obiektów infrastrukturalnych o funkcji 

publicznej, kulturowo- społecznej lub 

sportowej 

 

 

 

 
Małe projekty 

 

Operacje dotyczące: 

- zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu 

komputerowego i ich udostępnianie na potrzeby 

społeczności  na obszarze LSR 

- remontu połączonego z modernizacją lub 

wyposażenia istniejących świetlic wiejskich oraz 

innych obiektów pełniących ich funkcję oraz 

zagospodarowania terenu przylegającego do tych 

obiektów  

(minimum 11 zrealizowanych operacji) 

 
Cele szczegółowe 

Wskaźniki rezultatu: 
 

Wartość 

 

 
 

1.2   Promocja i wsparcie działań o  charakterze 

ponadgminnym oraz zachowań wymagających 

współpracy 

 

 

 

Liczba uczestników  imprez  o charakterze 

ponadgminnym 

 

 



Działania PROW dla przedsięwzięcia II : 
„Razem lepiej”- budowa sieci powiązań międzygminnych 

 

 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 
 

Wartość 

 
Małe projekty 

 

Operacje dotyczące: 

- organizacji imprez kulturalno – rozrywkowych 

na obszarze LSR, 

(minimum 30 zrealizowanych operacji) 

 

 

 

Liczba  imprez o charakterze 

ponadgminnym 

 

 

Funkcjonowanie 
LGD, nabywanie 

umiejętności i 
aktywizacja 

Operacje dotyczące: 

- organizacji imprez kulturalno- rozrywkowych 
dla mieszkańców obszaru LGD  

(minimum 4 zrealizowane operacje) 

 
Cele szczegółowe 

Wskaźniki rezultatu: 
 

Wartość 

   
1.3   Rozwój i promocja lokalnej 

przedsiębiorczości, usług i produktów 

 

 

 

Liczba nowych  pozarolniczych miejsc 

pracy 

 

Liczba gospodarstw rolnych prowadzących 

nową lub rozwiną działalność pozarolniczą 

 

 

Działania PROW dla przedsięwzięcia III : 
„Przedsiębiorczość na wsi”- wsparcie dla obecnych i przyszłych mikroprzedsiębiorców 

 

 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 
 

Wartość 

 
Różnicowanie 

w kierunku 
działalności 
nierolniczej 

 

Operacje dotyczące: 

- usług agroturystycznych, rzemiosła i rękodzieła  

(minimum 4 zrealizowanych operacji) 

 

 

Liczba zrealizowanych zadań 

inwestycyjnych w ramach tworzonej lub 

rozwijanej działalności gospodarczej 

 

 

 

Tworzenie i 
rozwój 

mikroprzedsięb
iorstw 

Operacje dotyczące: 

- usług turystycznych, rzemiosła i rękodzieła  

(minimum 4 zrealizowanych operacji) 

Małe projekty 

Operacje dotyczące: 

- inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu 

tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji 

służących wspieraniu twórczości lokalnej lub 

ludowej (promocja produktów lub usług 

lokalnych)  

(minimum 1 zrealizowana operacja) 

 

Liczba zrealizowanych zdań w zakresie 

promocji i rozwijania produktów lub usług 

lokalnych 

 

 
Cele szczegółowe 

Wskaźniki rezultatu: 
 

Wartość 

   
1.4   Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców 

obszaru LSR 

 

 

 

Liczba przeszkolonych  osób z zakresu 

prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz przygotowania wniosku o pomoc 

finansową w ramach pozostałych działań 

osi IV Leader 

 



Działania PROW dla przedsięwzięcia IV : 
Mieszkańcy obszaru LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” aktywni. 

 

 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 
 

Wartość 

Małe projekty 

Operacje dotyczące: 

- szkoleń o charakterze edukacyjnym i 

warsztatowym  

(minimum 2 zrealizowane operacje) 

Liczba zorganizowanych szkoleń 

 

 

 

Funkcjonowanie 
LGD, nabywanie 

umiejętności i 
aktywizacja 

Operacje dotyczące: 

- szkoleń w zakresie różnicowania w 

kierunku działalności nierolniczej ( np. usługi 

agroturystyczne) oraz tworzenia i rozwijania 

mikroprzedsiębiorstw 

- informowanie i doradztwa w zakresie 

przygotowania wniosku o pomoc finansową 

w ramach PROW 2007- 2013 

- opracowania i publikacji materiałów 

badawczych i informacyjnych ( np.: biuletyn, 

ulotka) o możliwościach pozyskania pomocy 

finansowej w ramach PROW  

(minimum 20 zrealizowanych operacji) 

Liczba wydanych lub opracowanych 

publikacji i materiałów badawczych 

 

Cel ogólny 2. Zwiększenie atrakcyjności obszaru, na którym działa LGD dla podmiotów zewnętrznych- turystów, 
przedsiębiorców, inwestorów. 

 
Cele szczegółowe 

Wskaźniki rezultatu: 
 

Wartość 

 
 
 
 

 
2.1 Promocja walorów turystycznych i 

gospodarczych obszaru LSR. 

Liczba odbiorców działań 

promocyjnych  

 

 

Działania PROW dla przedsięwzięcia V : 
Obszar LGD „ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem” wizytówką Lubelszczyzny 

 

 Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
 

Wartość 

Małe projekty 

Operacje dotyczące: 

- promocji poszczególnych gmin 

wchodzących w skład LGD 

-utworzenia lub zmodernizowania punktów 

informacji turystycznej, bazy informacji  

turystycznej oraz stron internetowych 

związanych tematycznie z ofertą turystyczną 

obszaru objętego LSR, przygotowania i 

wydania folderów oraz innych publikacji 

informacyjnych i promocyjnych dotyczących 

obszaru objętego LSR  

(minimum 7 zrealizowanych operacji) 

 

Liczba zrealizowanych  działań 

promocyjnych dotyczących obszaru 

LGD  

 

 

Funkcjonowanie 
LGD, nabywanie 

Operacje dotyczące: 

- publikacji map, wydawnictw , opracowań, 

biuletynów itp. ukazujących walory 

Liczba wydanych  publikacji map, 

wydawnictw, opracowań, biuletynów i 

innych działań promocyjnych  

 



umiejętności i 
aktywizacja 

turystyczne i gospodarcze obszaru LSR, a 

także promowanie obszaru LGD poprzez 

dostępne gadżety reklamowe, udział w 

imprezach promocyjnych.  

(minimum  15 zrealizowanych operacji) 

Cel ogólny 3. Wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowych znajdujących się na terenie działania LGD              
i ich waloryzacja. 

 
Cele szczegółowe 

Wskaźniki rezultatu: 
 

Wartość 

 

 
 
3.1   Wykorzystanie dostępnych akwenów 

wodnych i  obszarów leśnych z terenu LGD 

 

 

 

Liczba mieszkańców  miejscowości z 

obszaru LGD, w których  poprawi się 

estetykę lub stworzy/odnowi obiekty 

infrastruktury turystycznej, 

 

Liczba osób korzystających z nowo 

utworzonych/odnowionych obiektów  
 

Działania PROW dla przedsięwzięcia VI : 
„ Doliną Wieprza i leśnym szlakiem”- stworzenie szlaków turystycznych wraz z otaczającą infrastrukturą turystyczną 

po obszarze LGD. 

 
Przedsięwzięcia 

Wskaźniki produktu 
 

Wartość 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Operacje dotyczące: 

- budowy, przebudowy lub remontu 

infrastruktury turystycznej, ścieżek 

rowerowych, szlaków pieszych, szlaków 

wodnych, placów i miejsc rekreacji, 

- budowy, przebudowy, remontu lub 

wyposażenia obiektów pełniących funkcje 

rekreacyjne 

- urządzenia i porządkowania terenów 

zielonych,  parków lub innych miejsc 

wypoczynku 

- zagospodarowania zbiorników i cieków 

wodnych w celach turystycznych i 

rekreacyjnych,  

 (minimum 1 zrealizowana operacja) 

Liczba nowo utworzonych 

/odnowionych obiektów wyniesie   

 

Małe projekty 

Operacje dotyczące: 

- oznakowania małej infrastruktury 

turystycznej ( w tym: punktów widokowych, 

miejsc wypoczynkowych, szlaków wodnych, 

szlaków rowerowych, szlaków konnych, 

ścieżek spacerowych lub dydaktycznych), 

- budowy, odbudowy, przebudowy remontu 

połączonego z modernizacją lub 

zagospodarowaniem obiektów małej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej ( w 

szczególności punktów widokowych, miejsc 

wypoczynkowych i biwakowych, tras 

rowerowych i szlaków wodnych, szlaków 

konnych) oraz wyposażenie obiektów 

pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, 

Liczba zrealizowanych zadań w 

zakresie rozbudowy lub modernizacji 

obiektów infrastruktury turystycznej 

wyniesie   

 



z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów 

oraz bazy gastronomicznej, 

(minimum 17 zrealizowanych operacji) 

 
Cele szczegółowe 

Wskaźniki rezultatu: 
 

Wartość 

  
3.2   Zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

historycznego obszaru LSR 

 

 

 

Liczba osób korzystających ze 

zmodernizowanych/odnowionych/wy

promowanych obiektów związanych z 

zachowaniem lokalnej tradycji i 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego  

 

Działania PROW dla przedsięwzięcia VII: 
Zasoby historyczne i kulturowe  bogactwem turystycznym obszaru LGD 

 

 Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
 

Wartość 

Odnowa i 
rozwój wsi 

Operacje dotyczące: 

- budowy, przebudowy, remontu lub 

wyposażenia obiektów służących promocji 

obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i 

zachowaniu dziedzictwa historycznego, 

tradycji, sztuki oraz kultury, 

- odnawiania, eksponowania lub konserwacji 

lokalnych pomników historycznych, 

budynków będących zabytkami lub miejsc 

pamięci, 

- zakupu towarów służących 

przedsięwzięciom związanym z 

kultywowaniem tradycji społeczności 

lokalnych, 

- zakupu i odnawiania obiektów 

charakterystycznych dla danego regionu lub 

tradycji budownictwa wiejskiego i ich 

adaptacji na cele publiczne, 

-odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów 

w budynkach architektury sakralnej 

wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 

wojewódzką ewidencja zabytków i 

odnawiania cmentarzy wpisanych do 

rejestru zabytków 

(minimum 2 zrealizowane operacje) 

Liczba wykonanych  zadań 

dotyczących obiektów związanych  z 

zachowaniem lokalnej tradycji i 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego 

 

Małe projekty 
Operacje dotyczące: 

- odbudowy, renowacji, restauracji lub 

remontu lub oznakowania obiektów 

Liczba opracowań dotyczących 

zasobów historycznych i kulturowych 

obszaru LGD 

 



wpisanych do rejestru zabytków lub objętych 

ewidencją zabytków, 

- remontu lub wyposażenia istniejących 

muzeów lub innych obiektów pełniących  ich 

funkcje, 

- kultywowania miejscowych tradycji, 

obrzędów i zwyczajów, języka regionalnego i 

gwary, tradycyjnych zawodów i rzemiosła, 

- inicjowania powstawania, przetwarzania 

lub wprowadzania na rynek produktów i 

usług, których podstawę stanowią lokalne 

zasoby, tradycyjne  sektory gospodarki lub 

lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, 

historyczne, 

- promocji lokalnej twórczości kulturalnej z 

wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa ( 

kulturowego, historycznego)  

(minimum 10 zrealizowanych operacji) 

Liczba zadań związanych z 

zachowaniem lokalnej tradycji i 

lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego 

 

 

 

 

3. PROSZĘ OKREŚLIĆ, CZY W RAMACH REALIZACJI OPERACJI POWSTAŁA WARTOŚĆ DODANA PROJEKTU, 

KTÓRA WYNIKA Z PRZEBIEGU I REALIZACJI OPERACJI I JEST ZWIĄZANA Z OSIĄGNIĘCIEM 

DODATKOWYCH REZULTATÓW, NIE WYNIKAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO Z CELÓW PROJEKTU I Z JEGO 

DZIAŁAŃ, np. utworzenie nowych miejsc pracy, dostarczenie nowych usług, zwiększenie liczby osób 

mających dostęp do szkoleń, itp. 

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

                                                                                                     ................................................................................ 

 

                                                                                                       (pieczęć, czytelny podpis wypełniającego ankietę) 

 


