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ANKIETA SKIEROWANA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARU 

STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMI KRAŚNICKIEJ 

Zapraszamy Państwa – do wyrażenia opinii na temat najpotrzebniejszych działań w naszym regionie.  

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

mieszkańców i regionu. 

PYTANIA BADAWCZE: 

 

1. Jakie grupy według Państwa powinny być w pierwszej kolejności objęte wsparciem w ramach nowej LGD: 

(Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych)  )   

Osoby bezrobotne  

Kobiety  

Osoby pracujące na etacie i umowach cywilnoprawnych o niskich dochodach  

Przedsiębiorców chcących stworzyć nowe miejsca pracy  

Przedsiębiorców chcących rozwinąć swoje firmy  

Osoby ubogie – wspierane przez Opiekę Społeczną  

Osoby borykające się z chorobami psychicznymi  (np. depresja, uzależnienia)  

Osoby niepełnosprawne   

Osoby młode do 25 roku życia  

Osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą  

Osoby zamierzające założyć działalność agroturystyczną (rolnicy, domownicy)  

Osoby po 50 roku życia  

Seniorzy 65+  

 

2. Jakie obszary interwencji powinna obejmować  nowa LSR? 

 Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych)   

Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki 
rolno-spożywczej oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi.  

Wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego.  

Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej.  

Stymulowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i innowacyjności poprzez tworzenie i 
rozwój przedsiębiorczości (także biogospodarki) 

 

Współpraca, w tym w ramach ekonomii społecznej.  
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Rozwój sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń, w tym rozwój pozarolniczych 
funkcji gospodarstw rolnych m.in. w ramach gospodarstw agroturystycznych i zagród 
edukacyjnych. 

 

Wzmacnianie krótkich łańcuchów żywnościowych.  

Poszukiwanie sposobów dostarczania usług dla lokalnych społeczności, w tym rozwój usług 
opiekuńczych, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa kulturowego. 

 

Rozwój zielonej gospodarki i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w tym przez 
zastosowanie odnawialnych źródeł energii. 

 

 

 

 

 

 

3. Proszę sobie wyobrazić, że ma Pan/i możliwość decydowania o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej 

gminie. Które z poniżej wymienionych obszarów dofinansował/a/by Pan/i w pierwszej kolejności? 

 Prosimy o zaznaczenie „x” trzech najważniejszych)   

Promocja obszaru, dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych, turystyki  

Infrastruktura kulturalna obszaru  

Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna  

Infrastruktura społeczna (świetlice, miejsca spotkań)  

Infrastruktura pozytywnie wpływająca na klimat i ochronę środowiska (OZE)  

Zieleń urządzona, ogrody deszczowe itp.  

Aktywność społeczna mieszkańców (zaangażowania w sprawy lokalne)  

Działania sprzyjające  małej retencji, ochronie wód, zagospodarowaniu wody deszczowej.  

Infrastruktura i działania sprzyjające powstawaniu Smart village – inteligentnych wiosek  

Działania wzmacniające tożsamość mieszkańców z regionem  

Działania wynikające z inicjatywy mieszkańców  

Warunki życia osób niepełnosprawnych  

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych  

Zwiększenie liczby miejsc pracy poza rolnictwem  

Działania zachęcające  osoby do 25 roku życia do pozostania na obszarze LSR  

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby po 50 roku życia  

Działania umożliwiające podjęcie pracy przez osoby bezrobotne  
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Działania ułatwiające założenia i prowadzenia działalności gospodarczej  

Działania ułatwiające podejmowania działalności agroturystycznej,   

Działania umożliwiające pobudzenie aktywności Organizacji Pozarządowych  

Działania umożliwiające podjęcie prac na rzecz rozwoju przetwórstwa Lokalnego – skracania 
łańcuchów dostaw 

 

 

Metryczka  

M1. Status na rynku pracy: 

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

b) Zatrudniony/a w rolnictwie 

c) Zatrudniony/a poza rolnictwem 

d) Uczący się/studiujący 

e) Osoba bezrobotna 

f) Inny typ, jaki? …….. 

M2. Płeć: 

a) Kobieta 

b) Mężczyzna  

M3. Niepełnosprawność: 

c) Osoba niepełnosprawna, posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności 

d) Osoba pełnosprawna 

 

 

M4. Wykształcenie: 

a) podstawowe 

b) zasadnicze zawodowe 
c) średnie 
d) policealne 
e) licencjat, inżynier 
f) wyższe magisterskie 
g) inne 

 

M5. Wielkość gospodarstwa rolnego:  

a) nie posiadam gospodarstwa rolnego 
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b) do 5 ha  

c) 5-10 ha  

d) 11-20 ha  

e) 21-50 ha 

f)  >50 ha 

 

M6. Wiek przedział 

a) do 25 lat 

b) 25-34 lat  

c) 34-50 lat  

d) >50 lat 

 

M7. Miejsce zamieszkania: gmina …………………………………….. 

 


