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Załącznik  Nr 3 do procedury monitoringu 
ANKIETA /„WYWIAD BEZPOŚREDNI”/ 

 SKIEROWANA DO WNIOSKODAWCÓW I BENEFICJENTÓW LSR  
W RAMACH EWALUACJI ON-GOING 

Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin: Dzierzkowice, Gościeradów, 
Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz i Zakrzówek oraz gminy miejsko-wiejskie - Annopol i 
Urzędów do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie.  

Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię 
Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. 

Prosimy o wstawianie „X” we właściwe pola odpowiedzi, a w puste pola – wpisanie komentarzy.  
 

Dziękujemy 
Biuro LGD Ziemi Kraśnickiej 

PYTANIA BADAWCZE: 

 

1. Czy wg Pani/Pana wskaźniki realizujące cele LSR są do nich adekwatne? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

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

o nie mam zdania 
 
2. Czy wg Pani/Pana cele ogólne i szczegółowe LSR odpowiadają potrzebom społeczności lokalnej 

zamieszkującej obszar LGD? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

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

o nie mam zdania 
 
3. Czy wg Pani/Pana przyjęte kryteria pozwoliły na wybór najlepszych projektów ? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

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

o nie mam zdania 
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4. Czy wg Pani/Pana kryteria były jednoznaczne i obiektywne? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

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

o nie mam zdania 
 
5. Czy procedury wyboru i realizacji projektów są przejrzyste i przyjazne dla Pani/Pana? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

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

o nie mam zdania 
   
6. Czy wg Pani/Pana wielkość zaplanowanych środków na poszczególne przedsięwzięcie 

odpowiada potrzebom zidentyfikowanych grup defaworyzowanych? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

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

o nie mam zdania 
 
7. Czy wg Pani/Pana harmonogram naboru wniosku jest adekwatny do zakładanego budżetu  

i wielkości wskaźników zaplanowanych do 2023? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

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

o nie mam zdania 
 
8. Czy wg Pani/Pana działania komunikacyjne są adekwatne do grup docelowych LSR, w tym do 

grup defaworyzowanych? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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o nie mam zdania 
 

9. Czy wg Pani/Pana metody komunikacji z grupami docelowymi LSR są skuteczne? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie i zaproponowanie zmian: 

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

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

o nie mam zdania 
 
10. Czy wg Pani/Pana udzielane doradztwo jest adekwatne do potrzeb potencjalnych 

beneficjentów? 

o tak 

o nie (prosimy o uzasadnienie): 

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

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

o nie mam zdania 
 
11. Czy zaplanowane zadania związane z animacją lokalną i współpracą odpowiadają potrzebom 

społeczności zamieszkującej LGD? 

o tak 

o nie  

o nie mam zdania 
 
12. Czy na aktualnym poziomie wykorzystania budżetu i realizacji LSR zauważa Pani/Pan pozytywne 

zmiany na obszarze LGD ? 

o tak (prosimy o podanie przykładów): 

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

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

o nie (prosimy o uzasadnienie): 

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

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

o nie mam zdania 
 
13. Na wsparcie jakiego typu działań chciałby/aby Pan/Pani uzyskać środki z UE w przyszłości? 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. Czy zastosowane sposoby promocji i środki przekazu LGD przyczyniają się do wzrostu 

rozpoznawalności LGD? 

o tak 

o nie  

o nie mam zdania 
 
METRYCZKA OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ ANKIETĘ: 
 
M1. Ankieta dotyczy: 

o Wnioskodawcy, który aplikował skutecznie o przyznanie pomocy 

o Wnioskodawcy, który aplikował nieskutecznie o przyznanie pomocy 

o Osoby/podmiotu, która/y planuje złożenie wniosku o wsparcie ze środków PROW za 
pośrednictwem LGD  

o Żadne z powyższych 
 
M2. Status na rynku pracy: 

o Osoba (fizyczna, prawna lub inna) prowadząca działalność gospodarczą  

o Zatrudniony/a w rolnictwie 

o Zatrudniony/a poza rolnictwem 

o Uczący się/studiujący 

o Osoba bezrobotna 

o Inny typ, jaki? …….. 
 

M3. Płeć: 

o Kobieta 

o Mężczyzna  
 

M4. Niepełnosprawność: 

o Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

o Osoba pełnosprawna 
 

M5. Wykształcenie: 

o podstawowe 

o zasadnicze zawodowe 

o średnie 

o policealne 

o licencjat, inżynier 

o wyższe magisterskie 

o inne 
 
M6. Wielkość gospodarstwa rolnego:  

o nie posiadam gospodarstwa rolnego 
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o do 5 ha  

o 5-10 ha  

o 11-20 ha  

o 21-50 ha 

o >50 ha 
 
M7. Wiek przedział 

o do 24 lat 

o 25-34 lat  

o 35-50 lat  

o >50 lat 

M8. Miejsce zamieszkania: Gmina:  Dzierzkowice ; Gościeradów ; Kraśnik ; Szastarka ; 
Trzydnik Duży ; Urzędów (Gmina) ; Urzedów (Miasto) ; Wilkołaz ; Zakrzówek ; Annopol 
(Gmina) ; Annopol (Miasto) ; 


