
ANKIETA MONITORUJĄCA Z REALIZACJI OPERACJI

1. Ankietę monitorującą beneficjent składa w wersji papierowej do biura Stowarzyszenia Rybacka 
Lokalna Grupa Działania „Jurajska Ryba” – ul. Rynek 17 42-248 Przyrów
2. Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych zawartych 
we wniosku o przyznanie pomocy, w umowie przyznania pomocy oraz we wniosku o płatność.
3. Dane z wniosku o przyznanie pomocy należy podawać po uwzględnieniu uzupełnień dokonanych
na wezwanie instytucji wdrażającej ( Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

I. Informacje ogólne

1. Nazwa działania

  podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i 
propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze 
rybołówstwa i akwakultury

 wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, 
wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury

 wspieranie i wykorzystywania atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach 
akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu

 propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i 
obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego
dziedzictwa kulturowego

 powierzania społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu 
lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnościom morską

2. Dane identyfikacyjne beneficjenta

Nazwa beneficjenta Siedziba lub adres beneficjenta Numer identyfikacyjny

Imię, nazwisko i adres osoby 
upoważnionej do kontaktu

Numer telefonu osoby 
upoważnionej do kontaktu

Adres poczty elektronicznej 
osoby upoważnionej do 
kontaktu



3. Tytuł operacji : 

4. Okres realizacji operacji

Data rozpoczęcia ( data złożenia wniosku o 
dofinansowanie)

Data zakończenia ( data złożenia wniosku o 
płatność)

II. Informacje dotyczące otrzymanej pomocy

Całkowity koszt zrealizowanej operacji

Wnioskowana kwota przyznania pomocy na 
realizację operacji
Data otrzymania płatności ostatecznej

Wysokość kwoty otrzymanej pomocy

III. Informacje dotyczące osiągniętych wskaźników po zrealizowaniu przedsięwzięcia

1. Określ wskaźniki zrealizowanej operacji

Lp. Wskaźnik LSR Zaznacz prawidłowy 
wskaźnik

1. Liczba przedstawicieli sektora rybackiego, którzy 
skorzystali w pierwszym roku po zakończeniu operacji z 
powstałej infrastruktury w ujęciu lat 2016-2023

2. Liczba uczestników wydarzeń w latach 2016-2023, 
deklarujących reprezentowanie sektora rybackiego

3. Liczba utworzonych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne
etaty średnioroczne

4. Liczba obiektów poddanych interwencji
5. Liczba obiektów, w których nastąpiła poprawa warunków 

pracy i/lub bezpieczeństwa
6. Liczba zrewitalizowanych obiektów
7. Liczba zorganizowanych w granicach obszaru wydarzeń 

związanych z sektorem rybackim
8. Liczba powstałych sieci współpracy
9. Liczba operacji związanych z podjęciem działalności 

gospodarczej
10. Liczba operacji pozwalających utrzymać dotychczasowe 

miejsca pracy
11. Liczba podmiotów sektora rybackiego, które rozpoczęły 

działalność inną niż rybacka
12. Liczba operacji związanych z rozwijaniem podmiotów 

sektora rybackiego
13. Liczba osób, które w pierwszym roku po zakończeniu 



operacji skorzystały z nowopowstałej infrastruktury
14. Liczba osób, które otrzymały materiały promujące 

specyfikę obszaru
15. Liczba zagospodarowanych infrastrukturalnie terenów 
16. Liczba wdrożonych systemów promocyjnych
17. Liczba wydarzeń promujących specyfikę obszaru
18. Liczba miejsc ekspozycji

2. Określ główną grupę docelową zrealizowanej operacji

 organizacje pozarządowe
 przedsiębiorcy ( sektor prywatny)
 lokalni liderzy
 osoby niepełnosprawne
 osoby starsze
 rolnicy, domownicy
 mniejszości narodowe, wyznaniowe
 turyści
 bezrobotni
 kobiety
 mężczyźni
 młodzież
 inne: ………………………………………

3. Opis zrealizowanej operacji ( cel, miejsce realizacji, termin, itp.)

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

IV. Sposób rozpowszechniania informacji o realizacji projektu
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

V. Informacja o napotkanych problemach w trakcie realizacji projektu
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………



VI. Oświadczenie beneficjenta

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

Data:                                                                                                   Podpis beneficjenta


