
 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 
 

ANKIETA 

dla mieszkańców / podmiotów prowadzących działalność na obszarze  
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej LSR)  

wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Równiny Wołomińskiej” (dalej LGD) 

 

Ankieta powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze 
objętym LSR. 

Ankieta jest dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej LGD www.lgdrw.pl oraz w wersji papierowej 
w Biurze LGD, adres: ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz. Została ona również rozesłana za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.  

Mamy nadzieję, że będąc aktywnymi mieszkańcami / przedstawicielami organizacji pozarządowych / lokalnych 
środowisk gospodarczych / instytucji publicznych / środowisk edukacyjnych / środowisk kulturalnych lub innych, 
podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy. Na ich podstawie dokonamy oceny już 
zrealizowanych działań oraz wyciągniemy wnioski na nową perspektywę 2023-2027.  

Ankieta jest anonimowa - nie gromadzimy żadnych danych, które mogłyby pozwolić na identyfikację osób ją 
wypełniających.  

Z góry dziękujemy za pomoc! 

 

METRYCZKA 

1. Płeć. Należy wybrać 1 odpowiedź. 

o Kobieta     

o Mężczyzna     

2. Wiek. Należy wybrać 1 odpowiedź. 

o do 18 lat     

o 18-25 lat     

o 26-35 lat     

o 36-45 lat     

o 46-55 lat     

o 56-65 lat     

o 66 lat lub więcej    

3. Miejsce zamieszkania Należy wybrać 1 odpowiedź. 

o Brańszczyk     

o Długosiodło     

o Jadów      

o Klembów     
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o Poświętne     

o Rząśnik     

o Strachówka     

o Tłuszcz      

o Wołomin     

o Wyszków     

o Zabrodzie     

o Zielonka     

4. Reprezentuję sektor Należy wybrać 1 odpowiedź. 

o Społeczny      

(mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe itd.) 

o Gospodarczy      

(przedsiębiorcy, rolnicy i inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą) 

o Publiczny      

(jednostki sektora finansów publicznych) 

5. Wykształcenie Należy wybrać 1 odpowiedź. 

o Podstawowe     

o Zawodowe     

o Średnie     

o Wyższe     

o Inne      
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PYTANIA EWALUACYJNE 

6. Jak zmieniła się w ciągu ostatnich 5 lat gmina, w której mieszkam / prowadzę działalność?  
Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

 
Zdecydowanie  

TAK 
Raczej  

TAK 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej  

NIE 
Zdecydowanie  

NIE 

Moja gmina jest dobrym miejscem do życia, gdzie mam możliwość 
realizacji podstawowych potrzeb / mogę sprawnie funkcjonować. 

     

Widoczne są efekty pomocy finansowej UE dzięki realizacji 
projektów służących poprawie jakości życia mieszkańców. 

     

Mieszkańcy / lokalne podmioty w większym niż wcześniej stopniu 
wpływają na to, co dzieje się w gminie (bardziej angażują się w jej 
rozwój). 

     

Nastąpiła poprawa na rynku pracy (mniej osób pozostaje bez 
zatrudnienia). 

     

Powstały nowe firmy.      

Firmy prowadzące działalność gospodarczą zróżnicowały / 
uatrakcyjniły swoja ofertę. 

     

Pojawiły się nowe formy wsparcia dla ludzi młodych.      

Pojawiły się nowe formy wsparcia dla ludzi starszych.      

Wzrosła liczba przedsięwzięć mających na celu kultywowanie 
lokalnych tradycji. 

     

Wzrosła liczba przedsięwzięć mających na celu ochronę zabytków 
lub miejsc mających szczególne znaczenie dla lokalnej historii. 

     

Wzrosła liczba przedsięwzięć mających na celu włączenie społeczne 
m.in. poprzez organizację spotkań integracyjnych, szkoleniowych, 
kulturalnych itp. 

     

Zwiększyła się liczba turystów odwiedzających nasz region.      

Pojawiły się nowe formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.      

Widoczna jest większa funkcjonalność w przestrzeni publicznej      

Poprawiły się relacje między mieszkańcami.      

Polepszyły się warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej.      

Polepszyły się warunki dla prowadzenia działalności przez 
organizacje pozarządowe. 

     

Czy ma pozytywne znaczenie dla jakości życia / prowadzenia 
działalności obszar LSR. 

     

Inne aspekty ……………………………………………………… 
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7. Na jakie projekty należy skierować środki finansowe, żeby zapewnić zrównoważony rozwój obszaru gminy w 
kolejnych latach? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

 TAK 
Trudno 

powiedzieć 
NIE 

Wzmacnianie kapitału społecznego poprzez organizację różnego rodzaju inicjatyw 
integracyjnych, szkoleniowych, kulturalnych itd. 

   

Rozwój przedsiębiorczości poprzez wsparcie podejmowanie działalności 
gospodarczej  

   

Rozwój przedsiębiorczości poprzez wsparcie lokalnych przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą 

   

Rozwój lokalnej infrastruktury rekreacyjnej (wspierającej poprawę jakości życia 
mieszkańców) poprzez wsparcie budowy, modernizacji lub zakupu doposażenia 

   

Rozwój lokalnej infrastruktury turystycznej (skierowanej do ruchu turystycznego) 
poprzez wsparcie budowy, modernizacji lub zakupu doposażenia 

   

Rozwój lokalnej infrastruktury kulturalnej poprzez wsparcie budowy, modernizacji 
lub zakupu doposażenia 

   

Projekty powinny uwzględniać zagadnienia związane z ochroną środowiska i 
przeciwdziałaniem zmianom klimatu. 

   

Projekty powinny być innowacyjne / obejmować nowoczesne rozwiązania.    

Projekty powinny zakładać większe włączenie ludzi młodych w rozwój obszaru.    

Projekty powinny wpływać na rozwój infrastruktury lub usług dostosowywanych 
do zmian demograficznych, m.in. starzejącego się społeczeństwa. 

   

Projekty powinny wpływać na wzmocnienie działalności lokalnych liderów    

Inne aspekty ……………………………………………………… 
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8. Czy słyszał Pan/Pani o LGD? Proszę wybrać 1 odpowiedź. 

a) Tak → Proszę przejść do pytania nr 9. 

b) Nie → Proszę przejść do pytania nr 10. 

 

9. W jaki sposób dowiedziałem się o LGD? Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź (można wybrać kilka wierszy).  

 TAK 

Publikacje w prasie na temat działalności LGD  

Informacje na stronie internetowej LGD  

Informacje na stronie internetowej gminy z obszaru LGD  

Informacje ze stoiska LGD podczas imprez lokalnych lub festynów  

Informacje od znajomych / rodziny  

Informacje z tablic informacyjnych / billboardów / plakatów  

Informacje z publikacji / materiałów promocyjnych  

Informacje ze spotkań informacyjno-konsultacyjnych lub warsztatów szkoleniowych  

Informacje z mediów społecznościowych (Facebook)  

Inne (podać jakie) ………………………………………………………………………………………………………………  

 

10. Z jakich efektów działań finansowanych przez LGD korzystał Pan/Pani w ostatnich 5 latach? Proszę 
zaznaczyć 1 odpowiedź w każdym wierszu tabeli. 

 TAK NIE 
Trudno 

powiedzieć / 
Nie pamiętam 

Infrastruktura turystyczna / rekreacyjna / kulturalna, której budowa / 
modernizacja / doposażenie została dofinansowana ze środków LGD. 

   

Szkolenia / warsztaty edukacyjnej organizowane w ramach projektów 
dofinansowanych ze środków LGD. 

   

Spotkania konsultacyjne organizowane przez LGD.    

Lokalne wydarzenia integracyjno-promocyjne / imprezy kulturalne lub inne 
dofinansowanych ze środków LGD. 
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10. Co jest kluczowym potencjałem LGD prowadzącym do rozwoju regionu? Proszę zaznaczyć 1 odpowiedź w 
każdym wierszu tabeli. 

 
Zdecydowanie  

TAK 
Raczej  

TAK 
Trudno 

powiedzieć 
Raczej  

NIE 
Zdecydowanie  

NIE 

Partnerstwo trójsektorowe, współpraca między podmiotami 
na rzecz rozwoju obszaru LSR. 

     

Możliwość pozyskania środków UE na przedsięwzięcia 
wpływające na rozwój obszaru LSR. 

     

Aktywna działalność organizacji pozarządowych (w tym Kół 
Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, itd.) 

     

Aktywna działalność lokalnych samorządów i instytucji kultury       

Przedsiębiorczy i aktywni mieszkańcy.      

Silne poczucie tożsamości miejsca, duma z miejsca 
zamieszkania. 

     

Zasoby przyrodnicze / dziedzictwo kulturowe ułatwiające 
prowadzenie działalności. 

     

Rozwój produktów lokalnych nawiązujących do specyfiki 
obszaru / oferta produktów turystycznych i usług lokalnych, w 
szczególności ze znakiem MARKI LOKALNEJ  

     

Wsparcie rozwoju szlaków turystycznych (piesze, rowerowe, 
itp.) 

     

Rozwój współpracy międzypokoleniowej (młodzi versus starsi).      

Rozwój rynków zbytu produktów lokalnych.      

Rozwój ruchu turystycznego      

Inne aspekty …………………………………………………………………………… 

 

 

 


