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ANKIETA MONITORUJĄCA  
POSTĘP REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  

SŁOWIŃSKIEJ GRUPY RYBACKIEJ 

 
 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z paragrafem 5 Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020”, 

udostępniamy Państwu formularz ankiety monitorującej. Zebrane informacje będą służyć do oceny 

stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020.   

 

1. Dane Wnioskodawcy 

Imię i Nazwisko/ Nazwa 

Wnioskodawcy 

 

Adres zamieszkania/siedziby 

Wnioskodawcy 

 

Telefon 
 

e- mail 
 

Nr wniosku nadany przez LGR  

Tytuł operacji  

Status wniosku 

(w przypadku gdy umowa  

nie została podpisana, pola oznaczone *  

nie dotyczą Wnioskodawcy) 

  wniosek w trakcie weryfikacji   

  umowa podpisana 

  wniosek odrzucony 

  rezygnacja z podpisania umowy 

  rozwiązanie umowy 

Nr umowy o dofinansowanie *  

Wnioskowana kwota pomocy (zł)  
Wypłacona kwota 

pomocy (zł)* 
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Data podpisania umowy*  

Data otrzymania 

płatności 

ostatecznej* 

 

Imię i nazwisko osoby 

uprawnionej do kontaktu 
 

Adres korespondencyjny osoby 

uprawnionej do kontaktu 
 

 

2. Grupa docelowa realizacji operacji: 

 

 Przedsiębiorcy 

 Jednostki administracji publicznej 

 Organizacje pozarządowe 

 Mężczyźni 

 Kobiety 

 Osoby do 30 roku życia 

 Bezrobotni 

 Osoby niepełnosprawne 

 

3. Wskaźniki rezultatu 

Proszę wskazać , wypełniając kol. 2, który wskaźnik rezultatu został osiągnięty w wyniku 

realizacji operacji i w jakim stopniu: 

Wskaźnik rezultatu 

(1) 
Wartość 

(2) 

Liczba utworzonych miejsc pracy  

Liczba utrzymanych miejsc pracy   

Liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw  

Liczba osób, które skorzystały po realizacji 

projektu z infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej związanej z działalnością rybacką, 

dostosowanych do wymogów osób 

niepełnosprawnych 

 

4. Czy w ramach projektu planowane było zatrudnienie 

 TAK    

 NIE 
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5. Czy korzystał/a  Pan/i z doradztwa/konsultacji w biurze Słowińskiej Grupy Rybackiej  

 TAK    

 NIE 

6. Jeśli korzystał/a Pan/i  z doradztwa/konsultacji Słowińskiej Grupy Rybackiej, prosimy 

o informację  w jakiej formie: 

 Spotkanie informacyjne/szkolenie/warsztaty    

 Konsultacje/doradztwo indywidualne 

 Rozmowy telefoniczne 

 Inne, jakie? …………………………………………… 

7. W jakim zakresie udzielane było doradztwo? 

 Złożony wniosek o dofinansowanie 

 Uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie 

 Podpisana umowa o dofinansowanie 

 Złożony wniosek o płatność 

  Uzupełnienia do wniosku o płatność 

 Inne, jakie………………………… 
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8. Proszę o ocenę w skali od 1 do 5, jakości udzielonego doradztwa przez SGR 

 

Zakres 

doradztwa 

1 

bardzo źle 

2 

źle 

3 

dostatecznie 

4 

dobrze 

5 

bardzo 

dobrze 

 

Nie 

dotyczy 

Materiały 

szkoleniowe 

      

Wiedza i 

przygotowanie 

merytoryczne 

doradcy 

      

Przydatność 

uzyskanych 

informacji 

      

Czy 

doradztwo 

spełniło 

Pani/Pana 

oczekiwania? 

      

Ogólna ocena 

udzielonego 

doradztwa 

      

 

9. Gdzie uzyskał/a Pan/i informacje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego             

za pośrednictwem Słowińskiej Grupy Rybackiej? 

 Strona internetowa SGR   

 Media 

 Urząd Gminy 

 Powiatowy Urząd Pracy 

 Inne, jakie? …………………………………………… 
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10. Jak ocenia Pani/Pan sprawność funkcjonowania Słowińskiej Grupy Rybackiej 

 (1-wartość najniższa, 5 wartość najwyższa)? 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 

 

 

 

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

 

 

 

Data:      Podpis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY 

 

Ankietę należy przesłać pocztą tradycyjną, złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia                    

Słowińskiej Grupy Rybackiej w Przewłoce, ul. Ustecka 8 lub przesłać skan pocztą 

elektroniczną na adres biuro@sgr.org.pl 


