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Ankieta monitorująca realizację grantu 
w ramach projektu grantowego  

Aktywni i ekologiczni mieszkańcy 
 

1. Ankietę monitorującą Grantobiorca składa w wersji papierowej do Biura Stowarzyszenia LGD „Nasze Roztocze” 

ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość.  

2. Ankietę monitorującą realizację grantu Grantobiorca wypełnia na podstawie danych z Wniosku o powierzenie 

grantu,  Umowy o powierzenie grantu oraz Wniosków o rozliczenie grantu. 

3. Przy danych z Wniosku o powierzenie grantu należy uwzględnić ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie 

instytucji wdrażających (tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego). 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GRANTU 

1. Tytuł  grantu  

2. Okres realizacji grantu   

Data rozpoczęcia 

(termin złożenia  
Wniosku o powierzenie grantu do LGD) 

Data zakończenia 
(termin złożenia  

Wniosku o rozliczenie grantu do LGD) 

  

 
II. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE GRANTOBIORCY 

1. 
Numer identyfikacyjny Grantobiorcy pomocy nadany przez 

ARiMR (zgodnie z  Wnioskiem o powierzenie grantu) 
 

2. 
Imię i nazwisko / Nazwa Grantobiorcy  
(zgodnie z  Wnioskiem o powierzenie grantu) 

 

3. 
Adres / Siedziba Grantobiorcy (zgodnie z  Wnioskiem  

o powierzenie grantu) 
 

4. 
Imię (imiona), nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu 

(zgodnie z Wnioskiem o rozliczenie grantu) 
 

5. 
Numer telefonu i adres e-mailowy osoby uprawnionej do 

kontaktu (zgodnie z Wnioskiem o rozliczenie grantu) 
 

 
III. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTRZYMANEJ POMOCY NA REALIZACJĘ GRANTU 

1. 
Wartość całkowita zrealizowanego grantu  

(zgodnie z zaakceptowanym Wnioskiem o rozliczenie grantu) 
 

2. Kwota otrzymanej zaliczki/ refundacji  

 
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZREALIZOWANYCH CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH, PRZEDSIĘWZIĘĆ  

I OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTÓW I REZULTATÓW 

Cel szczegółowy  Wskaźnik rezultatu 
Wartość wskaźnika 
osiągnięta w wyniku 
realizacji grantu 

 
1.2 Nowoczesna i 

ekologiczna 
społeczność obszaru 
LGD 

 

Liczba organizacji pozarządowych objętych wsparciem 
w ramach LSR 

 

Liczba osób objętych inicjatywami w sferze kultury, 
ekologii i zdrowego stylu życia (w tym liczba osób z 
grup defaworyzowanych)  

 

Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu  

1.2.1 Aktywni i ekologiczni 
mieszkańcy  

Liczba wspartych inicjatyw mających na celu promocję 
zdrowego stylu życia i wzrost świadomości 
ekologicznej  
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GRUPY DOCELOWE ZREALIZOWANEGO GRANTU: 

Główne grupy docelowe  
zrealizowanego grantu 
(proszę wskazać właściwe) 

  przedsiębiorcy  

  organizacje i grupy nieformalne 

 turyści 

 organizacje pozarządowe           

  mieszkańcy obszaru LGD        

  osoby młode do 35 roku życia      

  osoby powyżej 50 roku życia      

  osoby bezrobotne 

  inni……………………………………….. 

 
 
V. INFORMACJA I PROMOCJA  

(Należy opisać w jaki sposób rozpowszechniane były informacje o otrzymaniu pomocy z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  dla 
obszaru LGD Nasze Roztocze) 

 
 

 
 
VI. OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY 
 
Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszej Ankiecie monitorującej są zgodne z prawdą. 
 
Data:    Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Grantobiorcy:  
 
 
 
 
 
 
 
                                   


