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Szanowni Państwo,
Przed nami zadanie opracowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru na nowy okres programowania
2014 – 2020.
Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Strategii
celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość gotowego opracowania.
Badanie sondażowe jest poufne i anonimowe, a jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie w formie
zbiorczej analizy.
Poniższa sonda ma na celu zapoznanie się z opinią mieszkańców gmin, znajdujących się na obszarze LGD
„Górna Prosna”, na temat kierunku w jakim, zdaniem Państwa, powinniśmy pójść w nowym okresie
programowania.
Ankietę należy wysłać pocztą tradycyjną lub mailową lub dostarczyć do biura LGD (adres w stopce) do 29
maja 2015 r.
Dziękujemy !!!
PYTANIE

ABY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNI KWADRAT NALEŻY DWUKROTNIE KLIKNĄĆ LEWYM
PRZYCISKIEM MYSZY ORAZ ZAZNACZYĆ „WARTOŚĆ DOMYŚLNĄ” LUB „ZAZNACZONE”.

Proszę podać
nazwę gminy, w

Gorzów Śląski

której Pan/i

Olesno

mieszka lub

Rudniki

prowadzi

Radłów

działalność:

Praszka

Proszę zakreślić
odpowiedź

Osobą fizyczną zamieszkującą obszar LGD

opisującą Pana/i

Rolnikiem

status.

Przedsiębiorcą

Jestem/należę do:

Organizacji pozarządowej

(można zaznaczyć

Jednostki samorządu terytorialnego

max. dwie
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odpowiedzi)

Inna odpowiedz (jaka?) .......................................................................................................

Proszę zaznaczyć

Nowy PROW stawia przed LGD nowe zadania. W ramach głównego celu

3 odpowiedzi,

szczegółowego 6B w nowym LEADERZE wspierane będą operacje mające na

które zdaniem

celu:

1

Państwa będą dla
LGD Górna

2
1.

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem

3

Prosna

rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej

najlepszym

w realizacji LSR,

W przyjętej

kierunkiem i

2.

zakładanie działalności gospodarczej i rozwój przedsiębiorczości,

wpisać ich numer

3.

dywersyfikację źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój

skali 1 oznacza
najlepszy

z boku w

inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej

kierunek, 2 –

odpowiednią

przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym

lepszy / bardzo

kratkę.

producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE),

dobry,

4.

natomiast 3

podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z
zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub

dobry

dywersyfikacją źródeł dochodów, w szczególności rolników i osób

kierunek.

długotrwale pozostających bez pracy,
5.

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

6.

rozwój produktów lokalnych,

7.

rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,

8.

zachowanie dziedzictwa lokalnego,

9.

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej lub kulturalnej,

10.

rozwój infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w
zakresie włączenia społecznego.

Dziękujemy !!!
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