
 

Ankieta dla mieszkańców obszaru Stowarzyszenia                                    

"Lokalna Grupa Działania - Przymierze Jeziorsko" - Analiza obszaru pod 

kątem Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 2014-2020 

 

1. Które z poniższych sposobów wspierania inicjatyw lokalnych powinny być potraktowane 

przez LGD jako najważniejsze w nowym okresie finansowania UE (2014-2020)? (Proszę 

zaznaczyć 3 najważniejsze): 

 Szkolenia, aktywizacja zawodowa, podnoszenie kwalifikacji mieszkańców obszaru LGD. 

 Wzmacnianie aktywności społecznej, wspieranie organizacji pozarządowych obszaru LGD. 

 Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów dla mieszkańców obszaru LGD. 

 Wspieranie zakładania i rozwoju działalności gospodarczej, w tym dotacje inwestycyjne dla firm. 

 Spółdzielczość socjalna i inne działania na rzecz miejsc pracy dla osób bezrobotnych. 

 Wspieranie działań wspólnych (w tym w turystyce, na rzecz rynków, produktów i usług lokalnych). 

 Wspieranie inicjatyw związanych z dziedzictwem kulturowym obszaru LGD. 

 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury publicznej (kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej). 

 Inne (jakie?): ……………………………………………………………………………………… 

 

2. Który z poniżej wymienionych czynników powinien zostać uznany przez LGD w nowym 

okresie działania za istotny wyróżnik wspierania inicjatyw? Który z nich jest kluczowy dla 

rozwoju obszaru LGD i zasługuje na szczególne wsparcie? (Proszę zaznaczyć max. 2 tematy 

wiodące jakimi powinna się zająć Lokalna Grupa Działania): 
 

 Innowacje – zastosowanie nowych informacji, wiedzy, nowych technologii w celu podniesienia 

konkurencyjności produktów i usług świadczonych na terenach wiejskich; także nowe sposoby 

prowadzenia działań społecznych, aktywizacyjnych itp. 

 Ochrona środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, w tym np. inwestycje związane z 

ochroną środowiska towarzyszące inwestycjom przedsiębiorców, a także działania edukacyjne, 

informacyjne. 

 Wspieranie powstawania przetworzonych produktów lokalnych opartych na produkcji rolnej – 

drobne przetwórstwo w gospodarstwach rolnych. 

 Wspieranie grup społecznych o utrudnionym dostępie do rynku pracy, w tym szkolenia, ułatwianie 

uruchomienia działalności gospodarczej przez te osoby, a także spółdzielczość socjalna i inne 

rozwiązania dla osób bezrobotnych. 

 Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy, w tym inwestycje związane z samozatrudnieniem i 

otwieraniem działalności gospodarczej, inwestycje rozwijające istniejące podmioty gospodarcze 

powiązane z zatrudnieniem oraz inne działania połączone z tworzeniem miejsc pracy. 

 

3. Która grupa społeczna na obszarze LGD ma największe trudności z dostępem do rynku 

pracy? (Proszę wybrać max. 2 odpowiedzi): 
 

 Młodzi po raz pierwszy szukający pracy. 

 Osoby powyżej 50. roku życia. 

 Kobiety. 

 Osoby trwale bezrobotne. 

 Niepełnosprawni. 

 Inne (jakie?): ………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

4. Projekty podwyższania jakości życia na wsi to podstawowe działania odpowiadające na 

potrzeby obszarów wiejskich w Polsce. Ułatwieniem ich realizacji są środki pomocowe 

dystrybuowane przez LGD. Jakie projekty z tego zakresu powinny być realizowane w Pani/Pana 

miejscowości? (Proszę wybrać max. 5 rodzajów projektów priorytetowych podwyższających jakość 

życia na wsi): 

 Zagospodarowanie miejscowości (drogi, chodniki, oświetlenie, kosze itp.) 

 Organizacja imprez lokalnych oraz infrastruktura z tym związana (sceny, place, amfiteatry itp.) 

 Miejsca spotkań (budowa lub remont oraz wyposażenie sal, świetlic wiejskich, klubów itp.) 

 Sport (boiska, bieżnie, korty, stoły do tenisa, tablice do koszykówki) 

 Place zabaw dla dzieci, siłownie zewnętrzne – rekreacja 

 Zieleń, parki i skwery, cieki wodne, zagospodarowanie zbiorników przeciwpożarowych i inne 

rozwiązania z zakresu estetyki wsi 

 Edukacja mieszkańców wsi, np. szkolenia dotyczące nowych działalności gospodarczych, nowych 

zawodów, podwyższanie kwalifikacji 

 Renowacja i udostępnianie obiektów zabytkowych, muzea lokalne, izby i miejsca pamięci, 

pomniki, tablice itp. 

 Obiekty sakralne, kultu, czci - kościoły, cmentarze, kaplice itp. 

 Zagospodarowanie rzeki Warta, Zbiornika Jeziorsko, bezpieczeństwo nad wodą, oznakowanie plaż, 

przystanie, pomosty itp. 

 Ścieżki rowerowe, szlaki piesze, szlaki tematyczne, edukacyjne (historyczne, przyrodnicze itp.) 

 Promocja miejscowości i jej dziedzictwa kulturowego (wydawnictwa, monografie, foldery, ulotki, 

informacje o wydarzeniach na stronach internetowych itp.) 

 Produkty lokalne – ich kreowanie, promowanie, wybór lokalnego produktu lokalnego, konkurs na 

produkt lokalny 

 Infrastruktura informatyczna, dostęp do Internetu na wsi 

 Inne (jakie?): ………………………………………………………………………………………… 

 

5. Na jakie przedsięwzięcia chciałaby Pani/Pan pozyskać środki w perspektywie finansowej 2014 

-2020? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź): 
 

 Rozpoczęcie działalności gospodarczej (samozatrudnienie). 

 Rozwój działalności gospodarczej z utworzeniem miejsc pracy. 

 Kultywowanie tradycji społeczności lokalnej lub tradycyjnych zawodów (np. warsztaty, szkolenia). 

 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla społeczności wiejskiej (także sprzętu 

umożliwiającego dostęp i korzystanie z Internetu). 

 Promocja i rozwój lokalnej aktywności kulturalnej, artystycznej, sportowej (np. organizacja 

imprez) 

 Rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich. 

 Wytwarzanie produktów lub świadczenie usług opartych o lokalnych zasobach. 

 Inne (jakie?): ……………………………………………………………………………………… 

 

6. Jednym z priorytetów UE w nowym okresie (2014-2020) jest m. in. ochrona środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Jak Pani/Pan sądzi – jakie działania z tego zakresu 

powinna wspierać LGD w największym stopniu? (Proszę wybrać max. 3 rodzaje działań): 
 

 Dotacje do rozwiązań proekologicznych w przedsiębiorczości i w inwestycjach publicznych 

 Działania edukacyjne nakierowane na ochronę środowiska (dla dzieci, młodzieży i in.) 

 Działania promujące energię odnawialną 

 Działania bezpośrednio poprawiające stan środowiska (np. dotyczące zieleni na terenach 

publicznych) 



 

 Informowanie i szkolenie mieszkańców z zakresu innowacji dot. ochrony środowiska 

 Wspieranie podmiotów zajmujących się ochroną środowiska i edukacją w tym zakresie 

 Działania łączące różne zagadnienia, np. turystykę i ochronę środowiska (np. rajdy, wycieczki) 

 Zielone szkoły z zajęciami proekologicznymi 

 Inne (jakie?): ………………………………………………………………………………………… 

 

7. Czy LGD jest wystarczająco rozpoznawalna na obszarze swego działania, czy też nie? - Jak 

ocenia Pani/Pan rozpoznawalność LGD? (Ocena zgodna z odczuciem; proszę zaznaczyć jedno z 

poniższych zdań): 
 

 LGD jest znaną i łatwo rozpoznawalną instytucją na obszarze wdrażania LSR. 

 LGD jest rozpoznawalna ale tylko przez część mieszkańców oraz przez wnioskodawców. 

 Trudno powiedzieć. 

 LGD jest słabo rozpoznawalna na obszarze działania. Wiedzą o niej nieliczne osoby i np. gminy. 

 LGD jest praktycznie nieznaną instytucją na obszarze swojego działania. 

 

8. Co według Pani/Pana należałoby zrobić, aby Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - 

Przymierze Jeziorsko" była bardziej rozpoznawalna? 
 

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

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

 

9. W okresie 2009-2015 LGD prowadziła (lub wspierała) na swoim obszarze wiele działań 

aktywizujących dla mieszkańców. Czy zna Pani/Pan przykłady takich działań, które zdecydowanie 

warte byłyby kontynuacji w kolejnych latach? 
 

…………………………………………………………………………………………………………. 

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

 

METRYCZKA: 

Płeć:       

 Kobieta       

 Mężczyzna        

 

Wiek: 

 do 18 lat 

 18-35 lat 

 36-60 lat 

 46-60 lat 

 powyżej 60 lat 

 

Proszę zaznaczyć, na terenie której gminy  

członkowskiej Pani/Pan zamieszkuje? 

 Burzenin 

 Pęczniew 

 Sieradz 

 Warta 

 
 

 

Dziękujemy za poświęcony czas. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna! 

Wykształcenie: 

 Podstawowe 

 Gimnazjalne 

 Zawodowe 

 Średnie 

 Wyższe 

Status zawodowy: 

 uczeń/student 

 czynna/-y zawodowo (umowa) 

 własna działalność gospodarczą 

 rolnik 

 rencista/emeryt 

 bezrobotny 


