
Ankieta
dotycząca operacji realizowanej w ramach wdrażania 

Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska”
 

I  Dane beneficjenta
Numer identyfikacyjny  ….........................................................
Imię i nazwisko lub nazwa  …......................................................
Adres zamieszkania lub siedziba  …........................................................

II  Dane osoby uprawnionej przez beneficjenta do kontaktu 
Imię i nazwisko  ….........................................
Adres do korespondencji  …..............................................
Numer telefonu  …........................................    numer faksu  …..........................................
Adres poczty elektronicznej   ….....................................................................

III  Identyfikacja operacji
Rodzaj operacji (zaznaczyć właściwy)

 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 Odnowa i rozwój wsi
 Mały projekt

Tytuł operacji  …........................................................................................
Termin wybrania operacji do finansowania (podać miesiąc i rok)  ...….................................
Numer umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji  …............................................
Data zawarcia umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji  …..............................

IV Informacje  na  temat  korzystania  przez  beneficjenta  z  pomocy  Stowarzyszenia 
„Unia Nadwarciańska” w zakresie planowania, realizacji lub rozliczenia operacji 
Czy beneficjent korzystał z pomocy Stowarzyszenia „Unia Nadwarciańska” w zakresie:

a) planowania operacji lub przygotowania wniosku                     tak            nie
b) sporządzenia poprawek i uzupełnień do wniosku                     tak            nie
c) realizacji operacji                                                                      tak            nie
d) rozliczenia operacji, przygotowania wniosku o płatność         tak            nie
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V  Realizacja operacji
Data rozpoczęcia realizacji operacji  …...................
Data zakończenia realizacji operacji  …....................
Opis zadań wykonanych w ramach realizacji operacji:

VI  Koszty operacji
Całkowite koszty operacji  …...........................................
w tym całkowita wartość nakładów inwestycyjnych …................................
Koszty kwalifikowalne operacji …................................

Kwota wypłaconej pomocy …..........................................

VII  Efekty  operacji (wypełnić  pozycje  odnoszące  się  do  zrealizowanej  operacji,  w  
pozycjach które nie dotyczą operacji postawić znak X w kolumnie „nie dotyczy”)

Kod Efekty Tak Nie 
dotyczy

P 1.A Zrealizowano inwestycję przyczyniającą się do wzrostu 
turystycznej atrakcyjności obszaru

P 1.A Podjęto lub rozszerzono działalność gospodarczą w zakresie 
usług turystycznych lub usług związanych z rekreacją i 
wypoczynkiem

P 1.A Zrealizowano działania promujące walory turystyczne obszaru 
objętego Lokalną Strategią Rozwoju

P 1.B Zrealizowano operację polegającą na promocji lokalnej 
twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego 
dziedzictwa kulturowego
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P 1.B Zrealizowano operację polegającą na kultywowaniu 
miejscowych tradycji, tradycyjnych zawodów i rzemiosła

P 2.A Wybudowano, wyremontowano lub doposażono obiekty 
społeczno-kulturalne lub rekreacyjno-sportowe

Rodzaj obiektów  …....................
Liczba obiektów  …....................

P 2.A Zorganizowano imprezy społeczno-kulturalne lub rekreacyjno-
sportowe

Rodzaj imprez  …..................
Liczba imprez  …..............
Liczba uczestników ….............................

P 3.A

R 3.2

Zrealizowano działania polegające na ułatwianiu dostępu do 
wiedzy nt przedsiębiorczości i informacji gospodarczej

Rodzaj działań …..................................
Liczba uczestników działań ….........................

P 3.A W gospodarstwie rolnym dokonano inwestycji dotyczących 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej
           Ogólna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych
            ….......

P 3.A W mikroprzedsiębiorstwie dokonano inwestycji 
poprawiających  prowadzoną działalność gospodarczą
          Ogólna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych
           ….....

P 3.A Zarejestrowano i podjęto działalność gospodarczą jako 
mikroprzedsiębiorstwo
          Ogólna wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych
           ….......

P 4.A Przeprowadzono szkolenia nt pozyskiwania i rozliczania 
środków pomocowych

Liczba szkoleń …........................
Liczba uczestników szkoleń ….........

P 4.A Przygotowano i wydano publikacje na temat pozyskiwania i 
zarządzania projektami

Liczba publikacji …....................
Tytuły publikacji ….....................
Łączny nakład wydanych publikacji …...................

R 1.1 Wyremontowano obiekty zabytkowe
Liczba wyremontowanych obiektów …......................
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R 1.2 Zbudowano lub odbudowano obiekty małej infrastruktury 
turystycznej

Liczba obiektów …....................
Rodzaje obiektów ….............................

R 1.2 Utworzono miejsca noclegowe 
Liczba miejsc noclegowych …...........................

R 1.2 Utworzono lub zmodernizowano obiekty gastronomiczne
Liczba utworzonych/zmodernizowanych obiektów 
…............

R 1.3 Utworzono ścieżki edukacyjne lub szlaki turystyczne 
promujące walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru 
objętego LSR

Liczba ścieżek edukacyjnych/szlaków turystycznych 
…......

R 1.3 Zabezpieczono lub oznakowano miejsca lub obiekty o 
wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych

Liczba zabezpieczonych lub oznakowanych 
miejsc/obiektów ….

R 3.1 Utworzono miejsca pracy
Liczba utworzonych miejsc pracy …...............

R 3.1 Uzyskano wzrost wartości sprzedaży produktów i usług w roku 
następującym po roku w którym zrealizowano operację w 
odniesieniu do roku poprzedzającego rok realizacji operacji

Wzrost wartości sprzedaży w % …..................

P 3.A
R 3.3

Wykreowano, udoskonalono lub wprowadzono na rynek 
produkt lokalny

Rodzaj(e)  produktu lokalnego …....................

Data: ….............................                                   Podpis:                                         
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