
        

Ankieta monitorująca postęp w realizacji operacji, finansowanej ze 
środków PROW 2014 – 2020, na potrzeby monitorowania realizacji LSR  
Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader. 

 

 

Wypełniamy jedną ankietę dla jednej dofinansowanej operacji. Prosimy o udzielenie odpowiedzi 

na następujące pytania (poprzez wypełnienie pustych pól lub podkreślenie właściwej odpowiedzi): 

 

Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………………………..……….…….………… 

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

Tytuł operacji: …………….………………………………………………………………….…..…………………………………… 

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

Miesiąc i rok złożenia wniosku do biura LGD: ………………………………………....………..…………………….. 

 

 

 

 

1. Czy została podpisana umowa na realizację w/w operacji?  

a. tak  

b. nie 

jeśli nie: proszę podać przyczynę niepodpisania umowy (weryfikacja wniosku, weryfikacja 

poprawek, odrzucenie wniosku i etc.): 

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

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

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

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

 

Ponieważ umowa na realizację operacji nie została jeszcze zawarta, dalsza część ankiety już 

Państwa nie dotyczy. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  

 

 

2. Realizacja operacji: 

a. jeszcze się nie rozpoczęła – proszę przejść do pytania 3 a 

b. już się zakończyła - proszę przejść do pytania 3 b  

c. jest w trakcie - proszę przejść do pytania 3 c 

   Wypełnia pracownik LGD 

   Numer konkursu na który złożono wniosek: ............................................................................  



 

3 a. Proszę podać przyczynę niepodjęcia realizacji operacji oraz planowany termin 
rozpoczęcia realizacji operacji:  

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

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

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

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

Ponieważ realizacja operacji jeszcze nie rozpoczęła, dalsza część ankiety już Państwa nie dotyczy. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

3 b. Czy wszystkie założone w operacji cele zostały osiągnięte? 

a. tak  

b. nie 

jeśli nie: Proszę podać cel, który został nieosiągnięty i przyczynę jego nieosiągnięcia: 

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

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

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

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

Proszę przejść do pytania 4. 

 

3 c. Na kiedy zaplanowano zakończenie realizacji operacji (tj. złożenie wniosku o 

płatność; miesiąc/rok): 

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

Ponieważ realizacja operacji jeszcze się nie zakończyła, dalsza część ankiety już Państwa nie 

dotyczy. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  

 

 4. Czy złożono wniosek o płatność ostateczną? 

a. tak  

b. nie 

jeśli tak: Proszę podać wnioskowaną kwotę pomocy …………………..……………..………………………….. 

 

 

 

 

5. Czy UMWW zweryfikował wniosek o płatność ostateczną i wydał zlecenie wypłaty 

środków finansowych? 

a. tak  

b. nie 



jeśli tak: na jaką kwotę opiewa zlecenie wypłaty? …………….…………………………..……………………….. 

 

 

 

 

Podpis osoby wypełniającej: …………………………………    Data: ………..……….………… 

 
 
 
 

Wypełnioną ankietę należy odesłać do Biura Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej Leader (ul. 

Powstańców Chocieszyńskich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski) w ciągu 7 dni od jej 

otrzymania. 


