
 

Ankieta 

Ocena i sformułowanie ewentualnych zaleceń w zakresie poprawy wdrażania LSR 

 

1. Którą gminę Doliny Karpia pan/i zamieszkuje? 

a) Brzeźnica 

b) Osiek 

c) Tomice 

d) Spytkowice 

e) Przeciszów 

f) Polanka Wielka  

g) Zator 

 

2. Czy przynależy Pan/i do grup defaworyzowanych wskazanych poniżej? 

a) kobieta 

b) rybak 

c) osoba do 35 roku życia 

d) osoba powyżej 50 roku życia 

 

3. W jakim stopniu określiłby/aby Pan/i swoją znajomość Stowarzyszenia Dolina Karpia? 

a) Bardzo dobrze 

b) Dobrze 

c) Ani dobrze, ani źle 

d) Źle 

e) Bardzo źle 

 

4.  Jak Pan/i ocenia dotychczasową działalność Stowarzyszenia Dolina Karpia przyczyniającą się do 

realizacji założeń LSR Doliny Karpia (lokalnej strategii rozwoju)?  

a) Bardzo dobrze 

b) Dobrze 

c) Ani dobrze, ani źle 

d) Źle 

e) Bardzo źle 

 

5. Czy ubiegał(a) się Pan(i) o dofinansowanie w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich oraz/lub z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020” lub 

reprezentował(a) podmiot ubiegający się o dofinansowanie?  

 

a) Tak  (jeśli tak to czy wniosek został wybrany do finansowania?) 

       

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

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

b) Nie 

 

6. W jakim stopniu zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami? 

 

Czynnik 
Zdecydowanie 

się zgadzam 

Raczej 

się 

zgadzam 

Raczej się 

nie 

zgadzam 

Zdecydowanie 

się nie zgadzam 

Trudno 

powiedzieć 

Jestem poinformowany  

o aktualnych działaniach 

LGD 

     



LGD dostarcza kompletnej  

i rzetelnej wiedzy 

potrzebnej do rozwiązania 

problemu 

     

Pracownicy  biura  LGD   

w  razie  problemów  

szybko reagują i służą 

wsparciem 

     

LGD jest otwarte na 

współpracę z innymi 

podmiotami 

     

LGD pyta mieszkańców  

o ich potrzeby i konsultuje 

kierunki rozwoju obszaru na 

którym działa 

     

Działalność LGD jest 

potrzebna 

     

Bez LGD obszar rozwijałby 

się gorzej 

     

Widzę na obszarze LGD 

inwestycje i działania 

finansowane ze środków UE 

     

Dzięki LGD mieszkańcy są 

bardziej skłonni do 

podejmowania działań 

przedsiębiorczych  

     

Dzięki działalności LGD 

obszar jest bardziej znany  

w okolicy  

     

LSR odpowiada realnym 

potrzebom obszaru 

     

Mieszkańcy chcą aby 

działania zrealizowane w 

ramach LSR były 

kontynuowane 

     

 

7. Czy zna Pan(i) przykłady projektów zrealizowanych ze środków wdrażanych przez 

Stowarzyszenie Dolina Karpia?  

 

a) Tak (jakie?) 

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

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

a) Nie 

 

8. Czy zauważa Pan(i) błędy/nieprawidłowości we wdrażaniu LSR? 

b) Tak (jakie?) 

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

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

b) Nie 

 

9. Czy ma Pan(i) zalecenia w zakresie poprawy wdrażania LSR? 

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................. 


