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Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew  

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  

w  ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. 

ANKIETA MONITORUJĄCA POSTĘP REALIZACJI  

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU  

RYBACKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „Z IKRĄ” 

 
1. Ankietę monitorującą Beneficjent składa w wersji papierowej do biura RLGD „Z IKRĄ”  

(ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew) lub elektronicznie na adres biuro@zikra.org.pl 

2. Ankietę monitorującą wypełnia się na podstawie danych z Wniosku o przyznanie pomocy, umowy 

o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność. 

3. Beneficjent wypełnia w wersji elektronicznej lub ręcznie wyłącznie białe pola ankiety.  

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
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 różnicowania 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 wykorzystywanie atutów środowiska  

na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym 

operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu; 

 

       Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, 

historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością 

rybacką;  

 

 

 

Promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa 

kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego 

dziedzictwa kulturowego. 

Tytuł operacji   

Numer umowy   

Data zawarcia umowy  

Kwota przyznanej pomocy  

Kwota wypłaconej pomocy  

Okres realizacji operacji  

Data rozpoczęcia  

[DD-MM-RRRR]  

Data zakończenia 

[DD-MM-RRRR] 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew  

współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  

w  ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. 

 

II DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA/GRANTOBIORCĘ  

 
Nr identyfikacyjny  

 

 

Imię i nazwisko lub/i nazwa  

 

 

Siedziba lub adres   

 

Imię, nazwisko osoby uprawnionej do kontaktu 

 

 

Adres e – mail osoby upoważnionej do kontaktu  

 

 

 

III. WSKAŹNIKI REALIZACJI OPERACJI 

 

1. Proszę wskazać, wypełniając kol. 3, który wskaźnik produktu został osiągnięty w wyniku 

realizacji operacji i w jakim stopniu: 

Przedsięwzięcie(1) Wskaźnik produktu(2) Wartość(3) 

Od ikry do kawioru 

liczba operacji polegających na utworzeniu 

lub rozwoju przedsiębiorstw lub 

gospodarstw rybackich w ramach LSR 

 

Nie ma ikry bez wody 

liczba operacji polegających na wspieraniu 

i wykorzystaniu atutów środowiska na 

obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury w ramach LSR 

 

Rekreacja  i turystyka z ikrą  

w tle 

liczba nowych, zmodernizowanych lub 

doposażonych obiektów lub miejsc 

infrastruktury turyst. i rekreacyjnej  

w ramach LSR 

 

Promocja obszaru i tradycji 

rybackich 

liczba imprez i wydarzeń w ramach LSR 
 

liczba wydanych publikacji w ramach LSR 
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Rybacka Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą” ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzęczew  
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2. Proszę wskazać, wypełniając kol. 3, który wskaźnik rezultatu został osiągnięty w wyniku 

realizacji operacji i w jakim stopniu: 

Cel szczegółowy(1) Wskaźnik rezultatu(2) Wartość(3) 

Podnoszenie wartości 

produktów rybactwa 

i akwakultury na 

obszarze LSR do 2022r. 

liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy  

w ramach LSR, w tym przez osoby z grup 

defaworyzowanych, 

 

Wspieranie i 

wykorzystywanie 

atutów środowiska, 

w tym działania na 

rzecz łagodzenia 

zmiany klimatu na 

obszarze LSR do 2022r. 

liczba osób korzystających z operacji polegających 

na wspieraniu i wykorzystaniu atutów 

środowiska na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury w ramach LSR  

 

Rozwój infrastruktury 

lokalnej związanej 

z działalnością rybacką 

do 2022r. 

liczba osób korzystających z obiektów lub miejsc 

infrastruktury turyst. i rekreacyjnej w ramach LSR 

 

Propagowanie 

dobrostanu społecznego 

i dziedzictwa 

kulturowego na 

obszarach rybackich 

i akwakultury LSR 

do 2022r. 

liczba uczestników imprez i wydarzeń 

 

liczba osób, które zapoznały się z publikacjami 

wydanymi w ramach LSR 

 

 
 


