
                                                                                               
                                                    Europejski Fundusz Rolny 
                                                 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Ankieta – Lokalna Strategia Rozwoju w perspektywie 2014-2020 

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie tej anonimowej ankiety. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane do 

przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie 

„Wielkopolska z Wyobraźnią” tj. gmin Borek Wlkp., Koźmin Wlkp., Pogorzela, Rozdrażew. Uzyskanie od Państwa odpowiedzi 

jest niezwykle ważne dla prawidłowego zdiagnozowania zasobów i problemów obszaru, określenia grup docelowych oraz 

wykonania analizy SWOT.   

I. Metryczka (właściwe zakreślić) 

1. Jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy: Borek Wlkp., Koźmin Wlkp., Pogorzela, Rozdrażew 

2. Płeć:                                  Kobieta                  Mężczyzna 

3. Wiek:     do 18                         19-60 lat                         powyżej 60 lat 

II.  Zasoby i walory 

1. Jakie zasoby mojej gminy/wsi są najważniejsze dla jej rozwoju? (proszę wskazać maksymalnie trzy 

odpowiedzi): 

a. Wysokotowarowe rolnictwo             b. Walory krajobrazowe 

c. Zasoby przyrodnicze (świat roślin i zwierząt, ukształtowanie terenu) d. Zasoby historyczno-kulturowe 

e. Aktywność gospodarcza (małe i średnie przedsiębiorstwa)  f.Infrastruktura społeczna i techniczna 

g. Kapitał społeczny i ludzki (mieszkańcy i ich umiejętności, wiedza, organizacje społeczne) 

2. Produktem lokalnym charakterystycznym dla naszego obszaru jest/są:(proszę wybrać max. 2 odpowiedzi) 

a. Ręcznie robione bombki  b. Tradycyjny ser smażony  c. Wyroby ze słomy 

d. Wieprzowina znad Orli  e. Miody 

3.  Jaką dziedzinę uważa Pan/Pani za zaniedbaną? (można zaznaczyć max. 3 odpowiedzi) 

a) Infrastruktura turystyczna     b) Infrastruktura sportowo-rekreacyjna  

c) Komunikacja      d) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

e) Przedsiębiorczość     f) Edukacja, szkolenia, warsztaty    

g) Zabytki      h) Lokalne produkty i usługi   

j) Rolnictwo      i) Inne (można podać własne)…………………. 

4. Jak Pani/ Pan ocenia w swojej miejscowości: (skala ocen: 0 – nie wiem, 1 – b. źle, 2 – źle, 3 – średnio, 4 – 

dobrze, 5 b. dobrze) 

L.p. Pytanie 
Ocena 

(skala 0-5) 

a.  Estetykę budynków, ulic, parków i skwerów oraz czystość i porządek  

w miejscach publicznych. 
 

b.  Stan i wyposażenie świetlic wiejskich  

c.  Jakość i warunki kształcenia przez dzieci i młodzież (szkoły podstawowe, gimnazja)   

d.  Możliwości i warunki podnoszenia wykształcenia (zmiany kwalifikacji) przez osoby dorosłe  

e.  Dostępność i jakość usług służby zdrowia   

f.  Możliwość i warunki atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu   

g.  Możliwość skorzystania z potrzebnych usług (szewc, krawiec, zegarmistrz, serwis RTV i AGD, 

komputerowy i telekomunikacyjny, fryzjer, itp.)  
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h.  Jakość dróg w gminie, w tym chodników i ścieżek rowerowych  

i.  Sytuację na rynku pracy, czyli możliwość znalezienia odpowiedniej pracy bądź rozpoczęcia  i 

utrzymania działalności gospodarczej  
 

 

III. Potrzeby i problemy 

1. Co stanowi największą barierę rozwoju Pana/Pani gminy? (można wybrać max. 3 odpowiedzi) 

a. Słaba dostępność komunikacyjna   b. Mało aktywne organizacje społeczne 

c. Niska jakość kapitału ludzkiego     d. Słabo rozwinięte przetwórstwo rolno-spożywcze 

e. Migracje ludności do dużych miast i zagranice  f. Brak szczególnych walorów przyrodniczych 

g. Ograniczone zasoby kapitałowo-inwestycyjne   h. Słaba infrastruktura techniczna 

lokalnych przedsiębiorców    (drogi, sieci wodociągowe, kanalizacyjne itp.) 

     i. Brak inwestorów  zewnętrznych   j. Inne (można podać własne) …………………….. 

2. Co jest największym problemem na obszarze Pana/Pani gminy/miejscowości? 

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

3. Co jest największą przeszkodą w działalności organizacji społecznych w Pana/Pani gminie? (można 

wybrać max. 2 odpowiedzi) 

a. Niechęć mieszkańców do aktywności społecznej  b. Nadmierna biurokracja 

c. Trudności organizacyjne (np. praca do późnych godzin) d. Bariery finansowe 

e. Trudna współpraca w władzami samorządowymi  f. Inne (można podać własne)…………  

4. Na co według Pana/Pani powinna być ukierunkowana nowa Lokalna Strategia Rozwoju ? (można wybrać 

max. 3 odpowiedzi) 

a. zakładanie działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem 

innowacji, 

b. podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających 

bez pracy, 

c. dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów 

rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom, 

d. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej, 

e. rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego, 

f. zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wspieranie tradycji i kultury lokalnej, 

g. rozwój produktów lokalnych i lokalnych rynków zbytu. 

5. Jakie dziedziny życia na obszarze Pana/Pani gminy należałoby wesprzeć wsparciem finansowym  w 

pierwszej kolejności? (można wybrać max. 2 odpowiedzi) 

a. Dofinasowanie rozwoju prywatnych firm         b. Organizowanie imprez kulturalno-sportowych  

c. Organizowanie warsztatów, szkoleń          d. Modernizacje, doposażenie istniejących obiektów  

e. Wsparcie osób chcących otworzyć działalność         użyteczności publicznej 

gospodarczą              

f. Nowe inwestycje (Proszę podać jakie) ………………………………………………………………………. 

IV. Grupy docelowe 

1. Która grupa społeczna na terenie Pana/Pani gminy znajduje się w najtrudniejszej sytuacji życiowej? 

a. Młodzież wchodząca na rynek pracy                     b. Bezrobotni   c. Osoby po 50 roku życia 

d. Kobiety           e. Mężczyźni                         f.  Niepełnosprawni 

g. Inna (Proszę podać jaka) …………………………………………………………………………………… 

Dziękujemy ! 


