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KARTA DORADZTWA INDYWIDUALNEGO nr ………………. 

w ramach projektu pn. "Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna 

Grupa Działania "Dwie Rzeki", nr projektu RPKP.11.01.00-04-0005/19, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój 

Lokalny Kierowany przez Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO 

WKP na lata 2014-2020. 

 

I. CZAS I MIEJSCE USŁUGI: 

Data: …………………………  

Miejsce wykonania usługi: …………………………………………………….. 

Czas trwania usługi: ………………………… 

 

II. INFORMACJE O BENEFICJENCIE I DORADCY: 

Imię i nazwisko/Nazwa instytucji: …………………………………………………….. 

Dane kontaktowe: 

województwo …………………………………………………….. 

miasto, kod pocztowy ……………………………………………………..               

ulica ……………………………………………………..    

e-mail …………………………………………………….. 

tel. …………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko doradcy: …………………………………………………….. 

 

III. ZAKRES UDZIELONEGO DORADZTWA: 

 informacje ogólne odnośnie LGD i LSR 

 w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR 

 wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów podmiotów innych niż LGD 

 wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach procedury grantowej  

 wsparcie w przygotowaniu wniosków o płatność projektów podmiotów innych niż LGD 

 sprawozdawczość w ramach procedury grantowej  

 informacja nt. przepisów prawnych regulujących wybór projektów podmiotów innych niż LGD  

 informacja nt. przepisów prawnych regulujących wybór projektów w ramach procedury grantowej  

 inne, jakie? …………………………………………………….. 
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Opis zgłoszonego problemu: 

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

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

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

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

Zaproponowane rozwiązania: 

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

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

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

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

 

 

 

 ..................................................  .................................................. 

 Czytelny podpis doradcy Czytelny podpis beneficjenta 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji RPO WK-P 2014-2020 zgodnie z Rozporządzeniem 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 119/1 z 4.05.2016 r.), zwanego dalej „RODO” oraz Ustawą 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).  

Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami zawartymi w poniższej klauzuli informacyjnej RODO.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą przy ul. 

Plac Teatralny 2 87-100 Toruń, adres email: punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl, strona internetowa: 
http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email: iod@kujawsko-

pomorskie.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu Wsparcie w zakresie kosztów 

bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”, w szczególności w celu 

potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 

i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych oraz archiwizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020.  
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Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

wynikający z:  

- art. 125 oraz art. 126 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 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006;  

- art. 9 ust. 1 pkt 2) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, Instytucji 

Pośredniczącej lub Beneficjenta. Pani/Pana osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, 

realizującym kontrole i audyt w ramach RPO WK-P 2014-2020 na zlecenie Instytucji Zarządzającej RPO WK-P, 

Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta. 

5) Pani/Pana dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Beneficjentowi realizującemu projekt - Stowarzyszenie 

Bydgoska Lokalna Grupa Działania "Dwie Rzeki", ul. Obrońców Bydgoszczy 1, 85-054 Bydgoszcz. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020 (art. 140 i 141 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 dnia 17 grudnia 2013 r.) bez uszczerbku dla zasad regulujących pomoc publiczną oraz 

krajowych przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania 

jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.  

9) Pani/Pana  dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, 

o którym mowa w art. 22 RODO, ani przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

 

  .................................................. 

  Czytelny podpis beneficjenta 
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Ankieta 

Szanowni Państwo,  

W trosce o najwyższy poziom realizowanego projektu, zwracamy się z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety 

ewaluacyjnej. Ankieta ma na celu ocenę jakości świadczonego doradztwa, kompetencji osoby świadczącej 

doradztwo, przydatności przekazanej wiedzy. Zebrane informacje posłużą nam do doskonalenia jakości naszych 

działań w zakresie usług doradczych.  Ankieta jest anonimowa, dostępna w Biurze LGD w wersji papierowej lub 

w wersji on-line. 

 

 

Doradztwo realizowane w ramach projektu pn. "Wsparcie w zakresie kosztów bieżących i animacji Stowarzyszenia Bydgoska Lokalna 

Grupa Działania "Dwie Rzeki", nr projektu RPKP.11.01.00-04-0005/19, w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój Lokalny Kierowany przez 

Społeczność, działanie 11.1. Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR RPO WKP na lata 2014-2020. 

 

 

1. W jakim zakresie udzielane było doradztwo? 

 informacje ogólne odnośnie LGD i LSR 

 w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację LSR 

 wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów podmiotów innych niż LGD 

 wsparcie w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie projektów w ramach procedury grantowej  

 wsparcie w przygotowaniu wniosków o płatność projektów podmiotów innych niż LGD 

 sprawozdawczość w ramach procedury grantowej  

 informacja nt. przepisów prawnych regulujących wybór projektów podmiotów innych niż LGD  

 informacja nt. przepisów prawnych regulujących wybór projektów w ramach procedury grantowej  

 inne, jakie? …………………………………………………….. 

 

2. Prosimy o dokonanie oceny poprzez zaznaczenie cyfry na skali od 1 do 5 (gdzie: 1 – 

niedostateczny, 2 – słaby, 3 – średni, 4 – dobry, 5 – wysoki): 

 

1 Proszę określić jakość udzielonego doradztwa 1 2 3 4 5 

2 
Proszę określić stopień zaspokojenia potrzeb 

i oczekiwań 
1 2 3 4 5 

3 Proszę ocenić stopień organizacji doradztwa 1 2 3 4 5 

4 
Proszę ocenić wiedzę merytoryczną i kompetencje 

osoby świadczącej usługi doradcze 
1 2 3 4 5 

 

Inne uwagi: 

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

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Imię i nazwisko osoby udzielającej usług doradczych: ……………………………………………… 

 

 

Metryczka: 

Płeć:  K   M  

Wiek:  poniżej 30 lat         30-40 lat          41-50 lat         powyżej 50 lat 

 

Proszę wskazać, jaki rodzaj podmiotu Państwo reprezentują:  

 

 żaden, jestem osobą fizyczną     organizacja pozarządowa 

 partner społeczny      parafia 

 samorządowe jedn.org. posiadające osob. prawną   mikroprzedsiębiorstwo   

 małe przedsiębiorstwo      średnie przedsiębiorstwo   

 duże przedsiębiorstwo      uczelnia     

 Miasto Bydgoszcz 

 Inne: ……………………………………………………………………. 

 

Serdecznie dziękujemy! 


