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Ankieta dla mieszkańców obszaru „LGD – Grupa Łużycka” 
 

 
Szanowni Państwo, 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety. Niniejsza ankieta jest ważnym etapem badania 
problemów mieszkańców gmin wchodzących w skład obszaru naszej LGD. Jest ona niezbędna do określenia 
celów i działań, które będą zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokumencie, który umożliwi ubieganie się 
LGD o środki w ramach PROW 2014-2020. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. 
 

1. Czy dobrze żyje się Panu/Pani w swojej miejscowości? 

 Tak 

 Nie 

 Nie mam zdania 
 

2. W jakiej dziedzinie życia  zauważa Pan/Pani największe problemy?  
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

 Brak miejsc pracy 

 Migracje zarobkowe 

 Niskie zarobki 

 Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy 

 Utrudniony dostęp do komunikacji publicznej 

 Niewielkie przetwórstwo produktów rolnych 

 Nierozwinięte rolnictwo 

 Brak współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą 

 Słaba oferta opieki żłobkowej i przedszkolnej 

 Niedostateczna estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej 

 Niewystarczające  wsparcie dla inicjatyw lokalnych 

 Mała oferta wydarzeń kulturalnych, historycznych, regionalnych 

 Uboga oferta wydarzeń rekreacyjno-sportowych 

 Słaba infrastruktura turystyczno-rekreacyjna (proszę podkreślić, które formy są najbardziej potrzebne 

mieszkańcom, można wybrać więcej niż jedną odpowiedź): boiska, bieżnie, korty, tablice do koszykówki, 
siłownie zewnętrzne, place zabaw, ścieżki rowerowe,  punkty widokowe, miejsca rekreacyjno-
wypoczynkowe, wiaty, ławeczki, wypożyczalnie sprzętu turystycznego, inne? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Niewystarczająca oferta turystyczna, w tym noclegowo-gastronomiczna 

 Słaba promocja turystyczna 

 Brak punktów informacji turystycznej 

 Zły stan zabytków 

 Zły stan środowiska naturalnego 

 Zły stan infrastruktury drogowej 

 Nieznaczne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

 Brak dostępu do internetu  

 Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego obszaru LGD  

 Inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
  

3. Jaki powinien być główny kierunek rozwoju obszaru? (należy wybrać jedną odpowiedź) 
 

 Przemysł   Usługi   Handel   Rolnictwo   Turystyka   Inny ……………………………………………………………. 
 

4. Jakie zasoby obszaru lokalnej strategii rozwoju mogą zmienić sytuację na lepsze? (można wybrać więcej 

niż jedną odpowiedź) 

□ Mieszkańcy (ich wiedza, zapał do pracy, 
chęć rozwoju osobistego) 

□ Bliskie sąsiedztwo Niemiec 

□ Zadbane centra miejscowości 
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□ Sektor społeczny (stowarzyszenia, 
fundacje, grupy nieformalne) 

□ Rozwijająca się partycypacja społeczna 
(budżety obywatelskie, fundusz sołecki, 
realizacja zadań gminnych) 

□ Sektor gospodarczy (przedsiębiorstwa, 
spółki, działalność gospodarcza) 

□ Sektor publiczny (instytucje, urzędy, 
szkoły, biblioteki  oraz ich zasoby 
kadrowe) 

□ Sieci podmiotów o podobnym zakresie 
działania (klastry, towarzystwa) 

□ Liczne tereny inwestycyjne (parki 
przemysłowe) 

□ Duży areał użytków rolnych 

□ Bogata gama lokalnych produktów 
rolnych 

□ Bogata oferta edukacyjna i dostęp do 
wiedzy 

□ Powszechny dostęp do Internetu 

□ Dobra infrastruktura drogowa  

□ Dobra infrastruktura kolejowa  

□ Duża sieć połączeń kolejowych 

□ Bogata oferta wydarzeń kulturalnych  
i sportowo-rekreacyjnych 

□ Atrakcyjna infrastruktura turystyczno-
rekreacyjna 

□ Atrakcyjna oferta turystyczna, w tym 
noclegowo-gastronomiczna 

□ Kompleksowa promocja turystyczna 

□ Liczne odrestaurowane zabytki 

□ Znaczne zalesienie obszaru 

□ Różnorodne formy ochrony przyrody 

□ Bogata sieć spławnych rzek i czyste 
jeziora 

□ Obecność chronionych gatunków flory i 
fauny 

□ Rozwinięte rzemiosło, jarmarki 
rękodzielnicze, produkty tradycyjne i 
lokalne 

□ Rozpowszechnianie dobrych praktyk 

□ Konkurencyjność dzięki rozwiązaniom 
innowacyjnym 

□ Inne ………………………………………………….... 

 
5. Czy zamierza Pan/Pani ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowej 2014-2020? 

 Tak 

 Nie 
 

Jeśli tak to na jakie przedsięwzięcie? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie 
partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR 

 Zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości 

 Dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. 
infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym 
producentom  

 Podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, 
rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób 
długotrwale pozostających bez pracy 

 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także 
innowacji 

 Rozwój produktów lokalnych 

 Rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej  
lub kulturalnej 

 Rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego 
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Jeśli tak, to zamierza Pan/Pani skorzystać z pomocy jako: 

 Osoba fizyczna 

 Organizacja pozarządowa (np. stowarzyszenie, fundacja) 

 Przedsiębiorca 

 Rolnik 

 JST 

 Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. Jakie jest źródło Pana/Pani wiedzy o „LGD – Grupa Łużycka”? (można wybrać więcej niż jedną odpowiedź) 

 Ulotka 

 Plakat 

 Radio 

 Strona internetowa www.grupaluzycka.pl 

 Strona internetowa gminy 

 Poczta pantoflowa 

 Wydarzenia promocyjne: szkolenia, warsztaty, imprezy 

 Tablica ogłoszeń 

 Inne źródła………………………………………………………………………………………………………………………….……………….… 
 

7. Czy uważa Pan/Pani, że należy do grupy społecznej, która ma utrudniony dostęp do rynku pracy? 

 Tak 

 Nie 

 

Metryczka: 

Płeć: 

 Kobieta 

 Mężczyzna 

Status zawodowy: 

 Uczeń/student 

 Rolnik 

 Zatrudnienie w ramach umowy o pracę 

 Działalność gospodarcza 

 Emeryt/rencista 

 Bezrobotny 

Wykształcenie: 

 Podstawowe 

 Zawodowe 

 Średnie 

 Wyższe 

 

Wiek: 

 Do 25 lat 

 26 – 40 lat 

 41 – 55 lat 

 Powyżej 55 lat 

Teren zamieszkania – Gmina: 

 Brody 

 gm. Gubin 

 m. Gubin 

 Jasień 

 Lipinki Łużyckie 

 Lubsko 

 Łęknica 

 Trzebiel 

 Tuplice 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

Ankietę po wypełnieniu należy przekazać do 24 sierpnia 2015r. do biura „LGD - Grupa Łużycka”. 

Adres: ul. Kopernika 19, 68 – 300 Lubsko (BASZTA – 1 piętro). 

Kontakt w sprawie ankiety: Marta Święcicka, tel. 684576150. 
 

http://www.lgdzs.pl/

