
 

ANKIETA - KONSULTACJE SPOŁECZNE 

 

PRZYGOTOWANIA BIALSKOPODLASKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA DO 

OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA OKRES 2014-2020 

 
W związku ze zbliżającym się końcem działań finansowanych z unijnej perspektywy finansowej na lata  

2007-2013 oraz rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru na lata 2014-2020 

prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Zebrane informacje pozwolą na podsumowanie dotychczasowych 

osiągnięć oraz zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia 

mieszkańców. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.  

 

Ankieta jest anonimowa. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią badanych zagadnień i wybranie 

odpowiadającej rzeczywistości odpowiedzi. 

Odpowiadając na pytania 9, 10, 11, 12 proszę o wskazanie odpowiedzi na skali od 1 do 5 punktów, przy czym 1 

oznaczać będzie bardzo niski poziom, a 5 bardzo wysoki poziom. 

 

1. Płeć 

 kobieta         

 mężczyzna  

 

2. Wiek 

 Do 24 lat         25-34 lat  

 35-44 lat        45-59 lat  

 60 lat i więcej 

  

3. Wykształcenie  

 Wyższe         Pomaturalne   

 Średnie         Zawodowe   

 Podstawowe   

 

2. Miejsce zamieszkania 

Gmina ___________________________ 

 

3. Przedstawiciel: 

 Samorządu lokalnego                                            Organizacji pozarządowej  

 Biznesu                                                                    Rolnik   

 Uczeń/student                                                         Emeryt, rencista   

 

 

4. Czy dotychczas realizował Pan/Pani projekt dotowany z BLGD 

 

 Tak      

 Nie  

 

5. Czy jest Pan/i zadowolony z życia na terenie obszaru wdrażania LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej 

Grupy Działania? 

 Tak 

 Nie 

 Trudno powiedzieć 



 

6. Czy w ciągu ostatniego roku korzystał Pana/i z nowo powstałych lub zmodernizowanych obiektów 

kultury, turystyki i rekreacji oraz usług turystycznych na terenie wdrażania LSR? 

 

 Tak 

 Nie 

 

7. Jak ocenia Pan/i zmiany, jakie zaszły od 2009 r. w gminach wchodzących w skład BLGD; Czy 

uległy one:? 

 

Poprawie 

 Nie uległy poprawie 

 Pogorszeniu 

 

8. Lokalna Strategia Rozwoju ma służyć lokalnym celom. Jakie są główne potrzeby obszaru LSR 

Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania, które powinny być w pierwszej kolejności 

finansowane ze środków Leader i PROW w okresie programowania 2014-2020? 

 

1) ……………………………………………………………………………………..... 

2) ………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………….…… 

4) ………………………………………………………………………………………. 

 

9. Proszę wskazać, jakie projekty Pana/i zdaniem powinny być wspierane 

z funduszy europejskich Leader w latach 2014-2020?  

 

Lp. Rodzaj projektów 1 2 3 4 5 

1 Ochrona środowiska naturalnego i zarządzanie 

odpadami 

     

3 Turystyka - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług 

turystycznych 

     

4 Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy innych niż 

związanych z agroturystką i turystyką wiejską 

     

5 Wykorzystanie walorów narodowych i kulturalnych 

dla rozwoju turystyki i rekreacji 

     

6 Rozwój przedsiębiorczości społecznej, czyli 

działalności, której zyski w założeniu są 

reinwestowane w cele społeczne lub we wspólnotę, a 

nie w celu maksymalizacji zysku tego 

przedsiębiorstwa 

     

7 Inwestycje w poprawę infrastruktury publicznej i 

kulturalnej 

     

8 Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej poprzez 

spotkania, szkolenia edukacyjne, konkursy, festyny, 

imprezy sportowe i rekreacyjne 

     

 

10. W LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania należy określić cele ogólne. Które z poniżej 

wymienionych celów są wg. Pana/Pani najważniejsze  

Lp. Cele  ogólne 1 2 3 4 5 

1 Rozwój turystyki i agroturystyki      

2 Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego       

3 Ochrona i wykorzystanie dziedzictwa naturalnego       

4 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego       

5 Rozwój nowych technologii i innowacji      

6 Rozwój przedsiębiorczości       

 



 

11. W LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania należy określić cele szczegółowe. Które  

z poniżej wymienionych celów są wg. Pana/i najważniejsze   

Lp. Cele szczegółowe 1 2 3 4 5 

1 Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej i 

rekreacyjnej 

     

2 Rozwój bazy noclegowej      

3 Rozwój profesjonalnych kadr turystyki      

4 Wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego obszarów 

wiejskich 

     

5 Rozwój w oparciu o produkty lokalne i ekologiczne      

6  Rozwój infrastruktury kultury i oświaty      

7 Zachowanie i pielęgnowanie tradycji i historii 

lokalnej 

     

8 Zachowanie i ochrona elementów dziedzictwa 

naturalnego 

     

9  Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców 

LSR 

     

10  Aktywizacja grup defaworyzowanych      

11  Wspieranie włączenia społecznego      

12  Rozwój i wsparcie zorganizowanych form 

współpracy 

     

13  Rozwój odnawialnych źródeł energii      

14  Popularyzacja idei społeczeństwa informacyjnego       

15 Wzrost wykorzystania nowych technologii na 

obszarach wiejskich 

     

16 Dywersyfikacja źródeł dochodu      

17 Tworzenie miejsc pracy na obszarach objętych LSR       

18 Rozwój przedsiębiorczości opartej na odnawialnych 

źródłach energii 

     

 

12. W LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania należy określić przedsięwzięcia. Które  

z poniżej wymienionych przedsięwzięć BLGD powinna realizować.  

Lp. Przedsięwzięcia i działania 1 2 3 4 5 

1 Tworzenie i rozwój infrastruktury sportowej, 

rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych 

     

2 Wzrost ilości i jakości oferty noclegowej      

3 Organizacja szkoleń i warsztatów dla osób 

obsługujących ruch turystycznych 

     

4 Promocja, produkcja oraz wsparcie dziedzictwa 

kulinarnego 

     

5 Wsparcie certyfikacji i rejestracji produktów 

lokalnych 

     

6 Promocja, produkcja oraz wsparcie produktów 

lokalnych i ekologicznych 

     

7 Odnowa i rozwój wsi      

8 Tworzenie ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury kultury i oświaty 

     

9 Odnowa i rozwój miejsc użyteczności publicznej      

10 Organizacja imprez wykorzystujących tradycje i 

historię lokalną 

     

11 Odnowa i zachowanie miejsc związanych z tradycją i 

historią lokalną 

     



 

12 Rozwój ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych 

związanych z naturą 

     

13  Organizacja inicjatyw kształtujących świadomość 

proekologiczną (konkursy, wystawy, publikacje, 

szkolenia itp.) 

     

14 Rozwój form aktywizacji dzieci i młodzieży z 

obszaru LSR 

     

15  Rozwój form aktywizacji osób dorosłych z obszaru 

LSR 

     

16 Rozwój grup nieformalnych wspierających włączenie 

społeczne 

     

17  Rozwój Domu Regionu (miejsce funkcjonowania 

rożnych instytucji i organizacji służących wsparciem 

dla mieszkańców) 

     

18 Wsparcie i popularyzacja przedsięwzięć 

wykorzystujących technologie informacyjne 

     

19 Wsparcie i popularyzacja przedsięwzięć 

wykorzystujących nowoczesne technologie i 

innowacje 

     

20 Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej      

21  Rozwój inkubatorów przetwórstwa (krótki łańcuch 

dostaw) 

     

22  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw      

23 Wsparcie przedsięwzięć wykorzystujących 

Odnawialne Źródła Energii 

     

 

13. Głównym elementem przyszłej lokalnej strategii będzie analiza mocnych, słabych stron obszaru 

LSR Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania oraz szans i zagrożeń tego obszaru. Na tej 

podstawie tworzone będą cele realizowane w ramach lokalnej strategii LGD. Jakie są Pana/Pani 

zdaniem:  

Mocne strony Obszaru LSR BLGD  

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

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

Słabe strony Obszaru LSR BLGD  

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

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

Szanse Obszaru LSR BLGD  

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

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

Zagrożenia Obszaru LSR BLGD  

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

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



 

 

14. Proszę wskazać, która Pana/i zdaniem z poniżej wymienionych grup wymaga największego 

wsparcia z funduszy europejskich Leader w latach 2014-2020?: 

 

 osoby pomiędzy 18 a 26 rokiem życia 

 osoby powyżej 50 roku życia 

 kobiety 

 imigranci 

 dzieci i młodzież 

 osoby długotrwale bezrobotne 

 osoby niepełnosprawne 

 

15. Jakie projekty zamierza Pan/Pani realizować w przyszłym okresie programowania ze środków LGD 

i Leader? Proszę o krótki opis zamierzonych działań (konkretnych przedsięwzięć) i ich cel: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety.  

 

Swoje uwagi można dodatkowo przekazać do biura BLGD jak również uczestniczyć  

w organizowanych spotkaniach konsultacyjnych.  


