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Lokalna Grupa Działania STOLEM prosi o wypełnienie ankiety  

i podzielenia się uwagami, co pozwoli na wypracowanie celów i kierunków realizacji  

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2022 w ramach PROW 2014-2020. 

Podane informacje zostaną wykorzystane przez LGD wyłącznie na potrzeby opracowania Strategii.  

 

A N K I E T A 
 

1. Którą gminę Pan(i) reprezentuje? (proszę zaznaczyć „x”) 

 Gmina Kościerzyna 

 Gmina Nowa Karczma 

 Gmina Karsin 

 Gmina Dziemiany 

 Gmina Lipusz 

 

2. W jakim stopniu jest Pan(i) zadowolony(a) ze swojego miejsca zamieszkania? (proszę zaznaczyć „x”) 

 bardzo zadowolony(a) 

 raczej zadowolony(a) 

 raczej niezadowolony(a) 

 bardzo niezadowolony(a) 

 

3. Proszę ocenić swoje zadowolenie z rozwoju Pana(i) gminy w następujących obszarach.  

(proszę zaznaczyć „x” odpowiednio w każdym wierszu)  

 Obszar  zadowolony(a) niezadowolony(a) 

Wsparcie przedsiębiorczości, w tym zakładania działalności gospodarczej 
 

  

Rozwój przedsiębiorczości społecznej 
 

  

Rewitalizacja miejscowości  
 

  

Aktywna integracja środowisk zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem  
społecznym 

  

Organizowanie społeczności lokalnej i animacji społecznej 
 

  

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

  

Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu 
 

  

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,  
rekreacyjnej lub kulturalnej 

  

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 
 

  

 

4. Proszę ocenić problemy gospodarcze, środowiskowe i społeczne w Pan(i) gminie.  

(proszę zaznaczyć „x” odpowiednio w każdym wierszu)  

Obszar  Czy występują?  TAK NIE 

 

Obszar 

gospodarczy 

Brak lub mało ofert pracy na lokalnym rynku pracy   

Brak lub niska aktywność zawodowa, w tym niechęć do podejmowania pracy 
i/lub podnoszenia kwalifikacji zawodowych 

  

Brak pracowników o odpowiednich kwalifikacjach    

Brak lub niskie zainteresowanie przedsiębiorstw i pracowników innowacjami   

Brak lub niewystarczające warunki do wytwarzania produktów lokalnych    

Brak lub zbyt mała liczba gospodarstwa agroturystycznych, ekologicznych   

Słabo rozwinięta infrastruktura i baza turystyczna oraz rekreacyjno – 
wypoczynkowa (ośrodki wypoczynkowe, ścieżki rowerowe i rekreacyjne, szlaki 
turystyczne itp.)   

  

Brak lub mały rozwój przedsiębiorczości społecznej   

Brak lub słabe wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w 
przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej  

  

Inne:  
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Obszar 

środowiskowy 

Zanieczyszczone środowisko naturalne   

Brak dostępu do nowoczesnej technologii w zakresie ochrony środowiska, 
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych  

  

Nie w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna, np. związana z siecią kanalizacji, 
wodociągów, gazociągów, wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, stacje 
uzdatniania wody itp. 

  

Brak lub niska aktywność mieszkańców w zakresie pozyskiwania informacji i/lub 
wsparcia w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych 

  

Niewystarczający  stopień stosowania przez mieszkańców selektywnej  zbiórki  
odpadów  oraz  powstawanie  dzikich  wysypisk  śmieci 

  

Niewystarczające wykorzystanie zasobów przyrodniczych    

Brak lub słabe działania w zakresie urządzania i porządkowania terenów 
rekreacyjnych, zielonych, parków itp.  

  

Brak lub słabo rozwinięta infrastruktura przy drogach – parkingi, chodniki, 
oświetlenie itp.  

  

Słabo rozwinięta gospodarka niskoemisyjna   

Inne:  
 
 

  

 

Obszar  

społeczny 

Słaby dostęp do opieki społecznej   

Brak lub niska aktywność społeczna   

Brak wsparcia dla inicjatyw społecznych mieszkańców   

Zanikanie tradycji, dziedzictwa kulturowego i zawodów   

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury kulturalnej i sportowej  (domy 
kultury, muzea, boiska sportowe itp.)  

  

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury społecznej (np. świetlice, place 
zabaw itp.) 

  

Niewystarczające wykorzystanie istniejącej infrastruktury społecznej   

Słaba integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze 
środowiskiem 

  

Brak lub niewystarczające wsparcie integracji społeczno - gospodarczej osób 
niepełnosprawnych  

  

Brak lub niski poziom usług opiekuńczych dla osób starszych   

Brak lub niewystarczający rozwój infrastruktury wspierającej aktywizację 
społeczno-gospodarczą osób starszych (np. domy pomocy społecznej, ośrodki 
opiekuńcze itp.) 

  

Brak lub mało form aktywizacji dla osób wykluczonych społecznie (np. kursy, 
szkolenia doradztwo zawodowe, psychologiczne, działania środowiskowe)  

  

Niewystarczający poziom pomocy dla osób ubogich    

Inne:  
 
 

  

 

5. Jakie grupy społeczne na obszarze Pana(i) gminy mają najbardziej utrudniony dostęp do rynku pracy?  

(proszę zaznaczyć „x” maksymalnie 5 odpowiedzi) 

 Młodzież w wieku 18 – 29 lat 

 Osoby w wieku 30 – 49 lat 

 Osoby starsze  powyżej 50 r.ż. 

 Osoby niepełnosprawne    

 Osoby opuszczające m.in. więzienie, ośrodki 

wychowawcze  

 Osoby i rodziny dotknięte patologiami (np. 

alkoholizmem, narkomanią) 

 

 Osoby długotrwale bezrobotne  

 Absolwenci szkół 

 Osoby nie posiadające kwalifikacji zawodowych 

 Samotne matki  

 Osoby powracające na rynek pracy po urlopach 

macierzyńskich/wychowawczych 

 Inne; jakie ……………………………………………………    
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6. Proszę wskazać, które z czynników stanowią mocne, a które słabe strony obszaru Pana(i) gminy.  

(proszę zaznaczyć „x” odpowiednio w każdym wierszu)  

 
*def. Przedsiębiorczość społeczna – działalność gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne, np. spółdzielnia socjalna, 

organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą, centrum integracji społecznej.  

 

7. Jakie rodzaje działalności gospodarczej w Twojej gminie uważa Pan(i) za przyszłościowe i mogące dać największe 

zatrudnienie i dochody mieszkańcom?  

(proszę wymienić co najmniej 1 przykład)  

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Jakie produkty lokalne wytwarzane w Pana(i) gminie mogłyby stać się wizytówką obszaru LGD?  

(proszę wymienić co najmniej 1 przykład) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

9. Realizacji jakich inwestycji oczekiwał(a)by Pan(i) w swojej miejscowości?  

(proszę wymienić co najmniej 1 przykład) 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Czynnik Mocna strona Słaba strona 

Położenie komunikacyjne   

Dostępność komunikacyjna   

Zasoby przyrodnicze, np. lasy, jeziora, rzeki, parki krajobrazowe, pomniki przyrody 

itp. 

  

Zasoby historyczne, np. zabytki, muzea, obiekty sakralne  itp.   

Zasoby kulturowe, np. domy kultury, kino, tradycje, artyści lokalni itp.    

Zasoby sportowe, np. boiska, kluby sportowe itp.   

Rekreacja, np. ścieżki rowerowe, place zabaw, ośrodki wypoczynkowe itp.   

Turystyka, dostępność atrakcji dla turystów   

Agroturystyka   

Aktywność w zakresie przedsiębiorczości   

Zakłady pracy   

Aktywność społeczna   

Infrastruktura techniczna, np. sieć wodociągowa,  telekomunikacyjna, wytwarzanie 

energii ze źródeł odnawialnych itp. 

  

Infrastruktura drogowa   

Infrastruktura społeczna, np. świetlice, place zabaw    

Pomoc społeczna   

Działalność innowacyjna   

Wykorzystanie potencjału produktów lokalnych   

Stan środowiska naturalnego   

Podnoszenie kompetencji osób, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i/lub 

społecznych 

  

Przedsiębiorczość społeczna*   

Inne:  
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10. Czy planuje Pan(i) lub Pana(i) organizacja/instytucja/firma złożyć do Lokalnej Grupy Działania wniosek o przyznanie 

dofinansowania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020? 

Jeśli TAK, z jakiej dziedziny/dziedzin jest Pan(i) zainteresowany(a) ubiegać się o wsparcie? (zaznaczyć „x”)  

 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska, zmian 

klimatycznych, a także innowacji 

 Podejmowanie działalności gospodarczej  

 Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego, tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów 

rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom 

 Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR 

 Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (dotyczy więcej niż jednego 

usługodawcy) 

 Podnoszenie kompetencji osób w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości lub 

dywersyfikacji źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób długotrwale bezrobotnych 

 Rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu z wyłączeniem targowisk 

 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 Budowa lub przebudowa dróg publicznych usprawniających komunikację pomiędzy ważnymi ośrodkami życia 

społeczno – gospodarczego  na terenie gminy. 

 Inne, jakie ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

11. Jakiego rodzaju wsparcie ze strony Lokalnej Grupy Działania według Pana(i) jest najbardziej potrzebne mieszkańcom 

przy ubieganiu się o wsparcie finansowe z Unii Europejskiej? (zaznaczyć „x” 1 odpowiedź) 

 Indywidualne doradztwo  

 Szkolenia tematyczne  

 Pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i załączników  

 Spotkanie informacyjne w trakcie naborów wniosków  

 Inne, jakie ……………………………………………………………………………..………………..………………………… 

 

 

13.  Metryczka (proszę wstawić „x” we właściwej kratce) 

1. Płeć 2. Wiek  

Kobieta Mężczyzna 15 - 17 18 - 35 36 - 50 51 - 67 Powyżej 67 

       

3. Wykształcenie 

Podstawowe / 

gimnazjalne 

Zawodowe Średnie 

 

Policealne Wyższe 

     

4. Grupa zawodowa 

Bezrobotny/a 
Uczeń 

Student/ka 
Pracownik 

Przedsię-

biorca  
Rolnik 

Sektor 

publiczny 

Organizacja 

pozarzą-

dowa 

Rencista/ka 

Emeryt/ka 
Inna 

         

 

 

14. Inne uwagi i opinie do ankiety:  

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

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

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

 

Wypełnione ankiety proszę przekazywać do Biura LGD Stolem (można na e-mail: biuro@lgdstolem.pl) lub zostawić w swoim 

Urzędzie Gminy. 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY !!! 

mailto:biuro@lgdstolem.pl

