Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania
Ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin

ANKIETA MONITORUJĄCA
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA:

Nazwa przedsięwzięcia, w ramach
którego
realizowana
była
operacja:

Imię i nazwisko/ Nazwa beneficjenta:

Adres
zamieszkania/
podmiotu:

Pomoc przyznana (zł), w tym:

1.1.1 Zakładanie działalności gospodarczej
1.1.2 Rozwój przedsiębiorstw
2.1.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
2.2.1 Działania informacyjno -promocyjne
3.1.1 Wydarzenia aktywizacyjne i integracyjne

Indywidualne
oznaczenie
sprawy/znak sprawy nadany w
SŚGD:

siedziby

Numer
pomocy:

umowy

przyznania

Kwota przyznanych środków
publicznych

Kwota wypłaconych środków
publicznych

Publiczne środki wspólnotowe
(wkład EFRROW)

Publiczne środki wspólnotowe
(wkład EFRROW)

Publiczne środki krajowe
wypłacane przez ARiMR

Wkład własny podmiotu
stanowiący publiczne środki
krajowe

Pomoc wypłacona (zł), w tym:

Publiczne środki krajowe
wypłacane przez ARiMR

Wkład własny podmiotu
stanowiący publiczne środki
krajowe

Przedsięwzięcie:

DANE DOTYCZĄCE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW OSIĄGNIĘTYCH W WYNIKU REALIZACJI OPERACJI
Należy wpisać efekty realizacji operacji, zgodne ze stanem faktycznym i informacjami przekazanymi do Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.
Wartość wskaźnika
Wskaźnik produktu:
osiągnięta w wyniku
Dezagregacja:
Sposób pomiaru/ uwagi:
realizacji operacji:
niepełnosprawną, posiadającą
orzeczenie
o niepełnosprawności
bezrobotną - zarejestrowaną w urzędzie
Operacja
Liczba zrealizowanych operacji
pracy
zrealizowana
polegających na utworzeniu nowego
powyżej 50 roku życia
................... sztuk
została przez osobę:
do ukończenia 25 roku życia
przedsiębiorstwa
od 25 roku życia do 35 roku życia
kobietę
żadną z wyżej wymienionych

Wskaźnik rezultatu:

1.1.1 Zakładanie
działalności
gospodarczej

Wartość wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:

Liczba utworzonych miejsc pracy

…………………. miejsc
pracy
(w przeliczeniu na
pełne etaty
średnioroczne)

Liczba utrzymanych miejsc pracy

……………….
pracy

miejsc

Dezagregacja:

W tym miejsca
pracy zostały
utworzone dla
osoby:

Miejsca pracy, które
istniały
przed
realizacją operacji:

………….. miejsca pracy dla osoby
niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie
o niepełnosprawności
………….. miejsca pracy dla osoby
bezrobotnej - zarejestrowanej w urzędzie
pracy
………….. miejsca pracy dla osoby powyżej
50 roku życia
………….. miejsca pracy dla osoby do
ukończenia 25 roku życia
………….. miejsca pracy dla osoby od 25
roku życia do 35 roku życia
………….. miejsca pracy dla kobiety

………... Ogółem
…….…… Kobiety
…………. Mężczyźni

Sposób pomiaru/ uwagi:

Wskaźnik produktu :

Liczba zrealizowanych operacji
polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa

Wskaźnik rezultatu :

1.1.2 Rozwój
przedsiębiorstw

Liczba utworzonych miejsc pracy

Wskaźnik produktu:

2.1.1 Infrastruktura
turystyczna i
rekreacyjna

Wartość wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:

................... sztuk

Wartość wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:

.................. miejsc
pracy
(w przeliczeniu na
pełne etaty
średnioroczne)

Wartość
wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:

Liczba nowych obiektów infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej

..................... sztuk

Liczba przebudowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i

Sposób pomiaru/ uwagi:

.................... sztuk

Dezagregacja:

Miejsca pracy
zostały utworzone
dla osoby:

………….. miejsca pracy dla osoby
niepełnosprawnej, posiadającej orzeczenie
o niepełnosprawności
………….. miejsca pracy dla osoby
bezrobotnej - zarejestrowanej w urzędzie
pracy
………….. miejsca pracy dla osoby powyżej
50 roku życia
………….. miejsca pracy dla osoby do
ukończenia 25 roku życia
………….. miejsca pracy dla osoby od 25
roku życia do 35 roku życia
………….. miejsca pracy dla kobiety

Dezagregacja:
W ramach nowych
obiektów
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej
powstały:
Nowe obiekty
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej należą
do kategorii:
W ramach projektu
przebudowano

Sposób pomiaru/ uwagi:

Sposób pomiaru/ uwagi:

obiekty noclegowe
obiekty gastronomiczne
obiekty sportowe / rekreacyjne

budynki
Inne obiekty

obiekty noclegowe
obiekty gastronomiczne

obiekty infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej:
Przebudowane
obiekty infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej należą
do kategorii:

rekreacyjnej

Wskaźnik rezultatu:

Liczba osób korzystających z obiektów
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej:
Wskaźnik produktu:
Liczba wspartych operacji dotyczących
działań informacyjno-promocyjnych

2.2.1
Działania informacyjno promocyjne

Wskaźnik rezultatu:

Liczba odbiorców działań
informacyjnych i promocyjnych:

Wskaźnik produktu:

3.1.1 Wydarzenia
aktywizacyjne i
integracyjne

Liczba wspartych operacji dotyczących
inicjatyw w zakresie aktywizacji i
integracji mieszkańców
Wskaźnik rezultatu:

Liczba uczestników wydarzeń
aktywizacyjnych i integracyjnych

Wartość wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:

obiekty sportowe / rekreacyjne

budynki
Inne obiekty

Sposób pomiaru/ uwagi:

..................... osób
Wartość
wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:

Sposób pomiaru/ uwagi:

..................... sztuk

Wartość wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:

Sposób pomiaru/ uwagi:

..................... osób
Wartość
wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:
………............ sztuk
Wartość wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:
..................... osób

Sposób pomiaru/ uwagi:

Pozostałe wskaźniki

Wskaźnik

Wartość wskaźnika
osiągnięta w wyniku
realizacji operacji:

Jednostka miary

Sposób pomiaru

1.
2.
3.

Informacje dodatkowe
Opis efektów realizacji operacji
(krótko- i długotrwałych)
(inne niż wskazane powyżej)
Czy zakładana jest kontynuacja,
rozwój działań zrealizowanych w
ramach operacji? W jaki sposób?

Oświadczenie Beneficjenta lub osoby/osób upoważnionych do reprezentacji Beneficjenta
Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w ankiecie monitorującej są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych
oświadczeń wynikających z art. 297 §1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88 poz. 553, z późn.zm).

………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis

Imię i nazwisko:
Adres:
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
DLA BENEFICJENTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (szczególnych kategorii danych osobowych w zakresie
danych dotyczących zdrowia i orzeczonej niepełnosprawności), o których mowa w art. 9 ust.1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1).
Przyjmuję do wiadomości, że:
I.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1.

administratorem moich danych osobowych jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą
w Warszawie, Al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa;

2.

z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: info@arimr.gov.pl lub
pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Poleczki 33,
02-822 Warszawa;

3.

administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,
poprzez adres e-mail: iod@arimr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych,
wskazany w pkt. I.2;

4.

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str.1), dalej „rozporządzenie 2016/679”, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia
2016/679, tj. na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych
szerszy, niż to wynika z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

5.

zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. I.4 będą przetwarzane przez administratora
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.),
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 poz. 378,
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570, z późn. zm.);

II.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1.

administratorem moich danych osobowych jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie
ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin;

2.

z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: abi@wzp.pl lub pisemnie na
adres korespondencyjny Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin;

3.

administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

poprzez adres e-mail: abi@wzp.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w
pkt. II.2;
4.

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika
z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

5.

zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. II.4 będą przetwarzane przez administratora
danych w celu realizacji zadań wynikających z art. 6 ust. 3 pkt 3 oraz ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r.
poz. 349, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz.U. z 2015 r. poz. 378, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września
2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570, z późn. zm.);

III.

Przyjmuję do wiadomości, że:

1.

administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszenie Środkowopomorska Grupa Działania z siedzibą
w Koszalinie, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin;

2.

z administratorem danych osobowych mogę kontaktować się poprzez adres e-mail: biuro@stowarzyszeniesgd.pl
lub pisemnie na adres korespondencyjny, ul. Wł. Andersa 34, 75-626 Koszalin;

3.

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia 2016/679, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze danych (dane obowiązkowe) lub art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, tj. na podstawie
odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która obejmuje zakres danych szerszy, niż to wynika
z powszechnie obowiązującego prawa (dane nieobowiązkowe);

4.

zebrane dane osobowe na podstawie, o której mowa w pkt. III.3 będą przetwarzane przez administratora danych
w celu realizacji zadań wynikających z art. 34 ust. 3 lit. f oraz ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378, z późn.zm) oraz
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1570, z późn.zm) oraz do celów związanych z wypłatą środków,
sprawozdawczością i kontrolą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020;

IV.

Przyjmuję do wiadomości, że: (informacje wspólne odnoszące się do każdego z ww. administratorów danych)

1.

zebrane dane osobowe mogą być udostępniane organom audytowym i dochodzeniowym Unii Europejskiej
i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii, podmiotom publicznym uprawnionym
do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem
powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego;

2.

zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez
okres realizacji zadań, o których mowa w pkt. I-II.5 oraz III.4 oraz nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku. Okres
przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli
przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez
administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do

przeprowadzenia archiwizacji;
3.

przysługuje mi prawo dostępu do moich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
ich przetwarzania w przypadkach określonych w rozporządzeniu 2016/679;

4.

przysługuje mi prawo do odwołania tej zgody lub zmiany w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem;

5.

w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679,
przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.

Jestem świadomy/a, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu wskazanego w ich
treści.

7.

Przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o
wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny administratorów danych z dopiskiem „Ochrona danych
osobowych” lub na adresy e-mail:
1) info@arimr.gov.pl; iod@arimr.gov.pl;
2) wprow@wzp.pl; abi@wzp.pl;
3) biuro@stowarzyszeniesgd.pl

………………………………
miejscowość, data

…………………………………………………………
czytelny podpis

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

