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Instrukcja wypełniania Ankiety monitoruj ącej dla działania 413 Wdra Ŝanie lokalnych strategii 
rozwoju –  

-operacje kwalifikuj ące si ę do wsparcia w ramach działania 313.322.323 „Odnowa  i rozwój wsi” 
- typ operacji: "Zaspokajanie potrzeb społecznych w  zakresie turystyki" 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

 

ZALECENIA OGÓLNE  

1. Ankietę są zobowiązani złoŜyć Beneficjenci działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju”, 
realizujący operacje kwalifikujące się do wsparcia w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, 
zakwalifikowane na etapie wniosku o przyznanie pomocy do typu "Zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie turystyki". 
 
2. Beneficjent czytelnie wypełnia niebieskim lub czarnym kolorem wyłącznie białe pola ankiety. 
W sytuacji, kiedy dane pole w ankiecie, będące polem tekstowym, nie dotyczy Beneficjenta, 
naleŜy wstawić kreskę. 
 
3. Wypełniony formularz ankiety monitorującej naleŜy składać do siedziby samorządu 
województwa, z którym została zawarta umowa przyznania pomocy.  

 
4. Ankiety obejmują 5 kolejnych lat kalendarzowych następujących po roku otrzymania ostatniej 
płatności. KaŜda kolejna ankieta jest składana w terminie 31 dni po zakończeniu danego roku 
sprawozdawczego. 
 
Przykład:  
 
Data otrzymania ostatecznej płatności – 15.03.2011 r. 
 
Terminy złoŜenia ankiet monitorujących:  
1) za rok 2012 – do dnia 31.01.2013 r. 
2) za rok 2013 – do dnia 31.01.2014 r. 
3) za rok 2014 – do dnia 31.01.2015 r.  
4) za rok 2015 – do dnia 31.01.2016 r. 
5) za rok 2016 – do dnia 31.01.2017 r. 
 
4. W polu „rok sprawozdawczy” naleŜy wpisać rok, za który sporządzana jest ankieta. 

 
5. W polu „numer umowy” naleŜy wpisać numer umowy przyznania pomocy. 

 
 
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW ANKIE TY 
 
I. DANE BENEFICJENTA 
 

NaleŜy wypełnić odpowiednie pola, zgodnie ze stanem faktycznym. 
 
Pkt 1 – „numer identyfikacyjny” – naleŜy podać numer producenta, nadany przez ARiMR przed 
złoŜeniem wniosku o przyznanie pomocy. 
 
 

II.WSKAŹNIKI MONITOROWANIA 
 

W przypadku jeŜeli operacja realizowana przez Beneficjenta dotyczyła wyłącznie budowy, 
przebudowy lub remontu placów zabaw  lub miejsc rekreacji  lub obiektów sportowych , tabelę 
naleŜy wypełnić wpisując ND (nie dotyczy) we wszystkich komórkach. 
 
Liczba odwiedzających jednodniowych – szacunkowa liczba osób odwiedzających obszar, na 
którym zrealizowana została operacja, na okres nieprzekraczający 24 godzin, niekorzystających z 
bazy noclegowej. 
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W wierszu „wzrost” naleŜy podać róŜnicę pomiędzy wierszami „rok sprawozdawczy” i „rok 
bazowy”. 
W przypadku braku moŜliwości oszacowania danych dotyczących odwiedzających 
jednodniowych, naleŜy wpisać „b.d.”. 
 
Liczba noclegów – łączna liczba noclegów we wszystkich obiektach bazy noclegowej 
zlokalizowanych na obszarze realizacji operacji. 
W wierszu „wzrost” naleŜy podać róŜnicę pomiędzy wierszami „rok sprawozdawczy” i „rok 
bazowy”. 
 
 
Rok bazowy – ostatni rok kalendarzowy poprzedzający rok rozpoczęcia operacji. 
 
Przykład: 
 
Rok rozpoczęcia realizacji operacji: 2009 
Rok bazowy: 2008. 
 
Rok sprawozdawczy – rok kalendarzowy, za który sporządzana jest ankieta. 


