Szanowni Państwo,
zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „LGD Zielone Światło” (obszar gmin
Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Maszewo) na lata 2014-2020, poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. Jest to niezbędne
do określenia celów i działań, które będą zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokumencie, który umożliwi ubieganie się o środki
zewnętrzne z przeznaczeniem na rozwój lokalny. Ankieta jest anonimowa.
1.

Czy dobrze żyje się Pani/Panu w Pani/Pana miejscowości?

□ Tak
□ Nie
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

2. W jakiej dziedzinie życia zauważa Pani/Pan największe problemy? (Można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)
Migracje zarobkowe
Niskie zarobki
Niedostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy
Utrudniony dostęp do komunikacji publicznej
Słaba oferta opieki żłobkowej i przedszkolnej
Zła estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej
Słabe lub brak wsparcia dla inicjatyw lokalnych
Mała oferta wydarzeń kulturalnych
Słaba infrastruktura turystyczna (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, punkt
widokowe, miejsca rekreacyjno-wypoczynkowe, wiaty, ławeczki, wypożyczalnie sprzętu turystycznego,
inne? ………………………………………………………………………………………………………….………………………………...………
Słaba oferta wydarzeń rekreacyjno-sportowych
Niewystarczająca oferta noclegowo-gastronomiczna
Słaba promocja turystyczna
Brak punktów informacji turystycznej
Zły stan zabytków
Zły stan środowiska naturalnego
Brak dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, historycznego obszaru LGD
Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.

Co jest największą mocna stroną regionu LGD (gmin Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Krosno Odrzańskie, Maszewo)

□ Zadbane centra miejscowości
□ Bliskie sąsiedztwo Niemiec
□ Bogata oferta wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych
□ Mieszkańcy (ich energia, zapał do pracy, chęć rozwoju osobistego)
□ Sektor społeczny (stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne)
□ Obecność chronionych gatunków flory i fauny
□ Rozwinięte rzemiosło, jarmarki rękodzielnicze, produkty tradycyjne i lokalne
□ Bogata oferta edukacyjna i dostęp do wiedzy
□ Atrakcyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
□ Atrakcyjna oferta turystyczna w tym noclegowo-gastronomiczna
□ Kompleksowa promocja turystyczna
□ Liczne odrestaurowane zabytki
□ Znaczne zalesienie obszaru
□ Atrakcyjna infrastruktura turystyczno-rekreacyjna
□ Atrakcyjna oferta turystyczna w tym noclegowo-gastronomiczna
□ Inne……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□
□
□
□

4. Które aspekty według Pani/Pana stanowią w znaczącej mierze o spójności obszaru objętego lokalną strategią rozwoju?
Wielokulturowość wynikająca z napływu ludności na tym obszarze
Geologiczne ukształtowanie terenu wynikiem którego są liczne rzeki i jeziora
Bogata różnorodność przyrodnicza, liczne formy ochrony przyrody (parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody)
Zabytki

□ Wysoka lesistość
□ Walory turystyczne
□ Inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Czy zamierza Pani/Pan ubiegać się o dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

□ Tak
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□ Nie

6. Który zakres projektu jest przedmiotem Pani/Pana zainteresowania? (można wybrać kilka odpowiedzi)
Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju
Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których
jest prowadzona działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego
lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą tego przedsiębiorstwa jest przetwarzanie
Rozwijanie działalności gospodarczej
Podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje (możliwe do wykonania jedynie w połączeniu z jednym z 3 powyższych
zakresów)
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska
i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym lokalną strategią rozwoju
Rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych
Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w ramach krótkich łańcuchów dostaw
Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług turystycznych
Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów
lub usług lokalnych, w tym usług turystycznych
Zachowanie dziedzictwa kulturowego
Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności
publicznej, w których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub Edukacyjne dla ludności lokalnej, z
siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
7.

Czy zamierza Pani/Pan skorzystać z pomocy jako:

□ Osoba fizyczna
□ Stowarzyszenie (koło gospodyń, klub sportowy…)
□ Przedsiębiorca
8.

□
□
□
□
□

□ Rolnik
□ JST
□ Inne…………………………………………………………..

Jakie jest źródło Pani/Pana wiedzy o Lokalnej Grupie Działania Zielone Światło

□
□
□
□
□

Materiały informacyjne (Ulotka, Plakat)
Strona internetowa gminy członkowskiej
Wydarzenie promocyjne: szkolenie, warsztaty, spotkania
Facebook
Strona internetowa www.lgdzs.pl
9.

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

□ Tak

□ Nie

10. Metryczka
Płeć
□ Kobieta
□ Mężczyzna

□
□
□
□
□

Poczta pantoflowa
Stoisko promocyjne
Tablica ogłoszeń
TV, Radio
Inne źródła………………………………………

Wiek
Do 19 lat
20-29 lat
30-39 lat
40-49 lat
50 i więcej lat

□
□
□
□
□
□

Status zawodowy
Uczeń, student
Rolnik
Pracownik
Przedsiębiorca
Emeryt, rencista
Bezrobotny

□
□
□
□

Wykształcenie
Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe

□
□
□
□
□
□

Mieszkaniec Gminy
Bobrowice
Bytnica
Dąbie
Maszewo
Krosno Odrzańskie - Miasto
Krosno Odrzańskie - Wieś

Dziękujemy za wypełnienie ankiety .

