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INFORMACJA MONITORUJĄCA - GRANTY 

 

dotycząca operacji realizowanej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania „Mazurskie Morze” 2014-2020 

 

Tytuł operacji wg wniosku o dofinansowanie:  

 

___________________________________________________________________________  

 

Stan na dzień ……………………………… 

1. Tytuł operacji w brzmieniu zgodnym z umową o dofinansowanie 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Imię i Nazwisko/Nazwa wnioskodawcy, adres, telefon, e- mail: 

 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 Miejsce realizacji operacji (miejscowość i gmina)            

………………………………………………………………………………………………………………. 

3. W którym naborze brali Państwo udział (zaznaczyć właściwy okres trwania naboru) 

 

Numer Termin 

       od     …………….       do     ………………….. 

  

4. Data złożenia wniosku 

……………………………………………………………………………………… 

5. Rodzaj operacji (zaznaczyć właściwy poprzez wstawienie znaku „x” w ostatniej kolumnie) 

 

P
R

O
W

 

 

Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych 

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych  

 

6. Sytuacja operacji (zaznaczyć wszystkie sformułowania odpowiadające sytuacji wniosku na dzień wypełniania 

ankiety – wstawić znak „x” w ostatniej kolumnie) 

Wniosek jest jeszcze w trakcie rozpatrywania przez LGD  

Wnioskodawca nie otrzymał dofinansowania  

Wnioskodawca zawarł umowę o powierzenie grantu w dniu ……………………………  Nr umowy 

……………………………………………….. 
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Data rozpoczęcia realizacji operacji wg podpisanej umowy ……………………………  

Wnioskodawca zakończył realizację operacji i złożył wniosek o płatność. Data złożenia wniosku o 

płatność ………………………………. 
 

Wnioskodawca zakończył realizację operacji i otrzymał płatność końcową. Data otrzymania 

płatności końcowej ………………………………. 
 

Operacja jest w trakcie realizacji (planowany termin zakończenia ……………………………)  

 

 

7. Koszty operacji i wysokość dofinansowania 

Całkowita wartość operacji na dzień złożenia wniosku do LGD  

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację operacji na dzień złożenia wniosku do 

LGD 
 

Całkowita wartość realizowanej operacji wynikająca z podpisanej umowy  

Kwota przyznania dofinansowania wynikająca z podpisanej umowy  

Wysokość dofinansowania w % w stosunku do całkowitej  wartości operacji wg podpisanej 

umowy 
 

Całkowita wartość operacji po jej zrealizowaniu  

Kwota dofinansowania wynikająca z końcowego rozliczenia operacji (wniosku o płatność)  

Wysokość dofinansowania w % w stosunku do całkowitej  wartości operacji wg końcowego 

rozliczenia operacji (wniosku o płatność) 

 

 

8. Czas realizacji operacji – rzeczywisty, po ewentualnych aneksach:  

Data rozpoczęcia realizacji operacji ….………………………………….……………….…. 

Data zakończenia realizacji operacji …..……………………………………………….…… 

9. Informacje dotyczące osiągniętych wskaźników rezultatu w wyniku realizacji operacji: 

Dla zakresu: Wzmocnienie kapitału społecznego w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR jedn. miary 

Wartość wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w związku 

z realizacją operacji 

Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 

realizacji operacji 

1. 

Liczba osób, którym została 

przekazana wiedza o środowisku i 

zmianach klimatycznych 

osoba   

2. 

Liczba przeprowadzonych godzin 

szkoleń, warsztatów, wypraw, 

badań, pokazów, konkursów, itp. 

godzina   
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Dla zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

Dla zakresu: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR jedn. miary 

Wartość wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w związku 

z realizacją operacji 

Wartość wskaźnika 

osiągnięta w wyniku 

realizacji operacji 

1. 
Liczba uczestników inicjatyw 

promujących dziedzictwo lokalne, w 

tym dziedzictwo rybackie 

Osoba   

2. 

Liczba osób odwiedzających 

utworzone lub zrewitalizowane 

miejsca tradycji i historii, w tym 

historii rybactwa 

Osoba   

 

10. Uprzejmie prosimy o podanie uwag, wskazania trudności jak i pozytywnych stron, z udziału w procedurze 

naboru i realizacji operacji: 

 

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

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

 

          Data i Miejscowość                                                                      Podpis 

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


