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ANKIETA – analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania
LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Pytania kierowane są do wszystkich mieszkańców
1) Jak się Pani/Panu mieszka na obszarze swojej gminy?

bardzo źle

raczej źle

ani dobrze, ani źle

dobrze

bardzo dobrze
Dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Jak Pani/Pan ocenia zmiany zachodzące na obszarze gminy w ostatnich 5 latach?






bardzo źle
raczej źle
ani dobrze, ani źle
dobrze
bardzo dobrze

3) Jaka grupa docelowa powinna być objęta szczególnym wsparciem podczas realizacji
nowej LSR?





osoby młode do 26 roku życia
osoby starsze powyżej 50 roku życia
bezrobotni
niepełnosprawni

4) Jaką dziedzinę / obszar uważa Pani/Pan za zaniedbaną w gminie (zaznacz max. 7)?
 infrastruktura turystyczna
 infrastruktura sportowa
 infrastruktura rekreacyjna
 zagospodarowanie przestrzeni publicznej
 przedsiębiorczość
 warsztaty
 kursy zawodowe
 inne
jakie? ……………………………………………………………………………………………………………………………….
5) Gdyby od Pani/Pana zależało, to na co przeznaczylibyście w swojej miejscowości
dotacje UE?
 nowe inwestycje
jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………..
 dofinansowanie prywatnej firmy, w której mieszkańcy znajdują zatrudnienie
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 organizowanie warsztatów, szkoleń
 organizowanie kursów kwalifikacyjnych
 organizowanie imprez kulturalno – sportowych
 rozwój pozarolniczej działalności
jaka działalność? ……………………………………………………………………………………………………………….
 tworzenie miejsc rekreacyjno – sportowych
Proszę wybór uzasadnić:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
6) Jakich Pani/Pana zdaniem usług brakuje na terenie Państwa gminy i miejscowości?
(zaznacz max. 4)
 handel i usługi
 turystyka i agroturystyka
 ochrona zdrowia i opieka społeczna
 działalność związana z rekreacją, kulturą i sportem
 rolnictwo i przetwórstwo, w tym produkty lokalne
 opieka nad osobami starszymi
 inne
jakie?…………………………………………………………………………………………………………………………..........
7) Co przyczyni się do rozwoju obszaru objętego LSR? (zaznacz max. 6)
 utworzenie miejsc pracy
 poprawa atrakcyjności turystycznej
 wzrost jakości usług
 rozwój usług
jakich?…………………………………………………………………………………………………………………………........
 aktywizacja mieszkańców
 edukacja w zakresie przedsiębiorczości
 promocja obszaru
 podniesienie wiedzy i kwalifikacji mieszkańców
 poprawa estetyki, bezpieczeństwa i komunikacji
 inne
jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………..
8) Jakiego rodzaju działalności gospodarczej w swojej gminie uważa Pan/Pani za
przyszłościowe i mogące dać zatrudnienie i dochody mieszkańcom? (zaznacz max. 6)










rolnictwo
usługi, remonty, konserwacje
handel
transport
kluby sportowe
siłownie
miejsca noclegowe
usługi agroturystyczne
opieka nad osobami starszymi
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9) Jaki kierunek rozwoju uważa Pani/Pan za najlepszy dla obszaru LGD Stowarzyszenie
„Dolina Wełny”? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
 rolnictwo
 turystyka
 rekreacja
 przemysł / strefy gospodarcze
 handel i usługi
 inny
jaki? …………………………………………………………………………………………………………………………………
10) Proszę wskazać obszary funkcjonowania Pana/Pani gminy które wymagają
wsparcia. (poprzez wstawienie znaku „x”)
























estetyka gminy
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie
niska emisja
parkingi na terenie gminy
dostęp do Internetu
zagospodarowanie centrów wsi
warunki do prowadzenia działalności rolniczej (obiektywne)
warunki do prowadzenia działalności gospodarczej (obiektywne)
zachęty lokalne do podejmowania działalności gospodarczej (gminne)
dostępność pracy na rynku lokalnym
dostępność do szkoleń zawodowych dla pracowników
możliwości pozyskania wyszkolonych pracowników z rynku lokalnego
tereny dla prowadzenia działalności gospodarczej
potencjał turystyczny gminy
potencjał agroturystyczny
potencjał turystyki pielgrzymkowej
ilość i jakość imprez sportowo – rekreacyjnych
place zabaw i tereny rekreacji
funkcjonowanie obiektów kulturalnych w gminie
oferta wydarzeń kulturalno – rozrywkowych
dbałość o dziedzictwo kulturowe
funkcjonowanie świetlic lokalnych
aktywność organizacji pozarządowych lokalnych i ponadlokalnych

11) Proszę wskazać 5 zadań / inwestycji, które są najważniejsze dla gminy w
najbliższych latach.








przygotowanie terenów pod inwestycje gospodarcze
budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
rozwój sieci internetowej (w tym dostęp do Internetu szerokopasmowego)
poprawa oświetlenia dróg, chodników i skrzyżowań
budowa parkingów
rozwój przedsiębiorczości
zwiększenie nakładów na rozwój turystyki, rozbudowa infrastruktury turystycznej i
sportowej
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wspieranie edukacji dorosłych (kształcenie ustawiczne)
wspieranie działalności kulturalnej
organizacja imprez promujących gminę
wspieranie sportu
odnowa obiektów zabytkowych
budowa siłowni zewnętrznych i miejsc rekreacyjno – sportowych

12) Proszę ocenić, które z czynników stanowią atut, a które słabość Twojej Gminy:
Atut

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Położenie geograficzne
Dostępność komunikacyjna
Gospodarka lokalna (liczba przedsiębiorstw)
Rynek pracy, dostępność pracy
Rolnictwo
Walory przyrodniczo – krajobrazowe
Integracja mieszkańców
Atrakcje kulturowe (kultura, tradycje)
Zabytki
ilość i jakość organizowanych imprez kulturalno - rozrywkowych
Oferta sportowo – rekreacyjna
Oferta kulturalna














Słabość

Trudno powiedzieć



























13) Jak Pan/Pani ocenia ofertę rekreacyjno – turystyczną (rajdy rowerowe, piesze,
noridc walking, spływy kajakowe i inne) ośrodka kultury w miejscu zamieszkania?






bardzo urozmaicona, atrakcyjna, ciekawa
w pełni zaspokaja moje potrzeby kulturalne
prawie nic się nie dzieje
w ogóle się nic nie dzieje
nie dotyczy

Metryczka:
1) Płeć:

3) Pozycja na rynku pracy:

□ kobieta
□ mężczyzna
2) Wiek
□
□
□
□
□

poniżej 18 lat
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 45 lat

4) Jestem mieszkańcem gminy:

□ bezrobotny
□ zatrudniony
□ nieaktywny zawodowo
(w tym uczący się)
□ rolnik
□ własna firma

□ Damasławek
□ Gołańcz
□ Kiszkowo
□ Margonin
□ Mieścisko
□ Rogoźno
□ Skoki
□ Wapno
□ Wągrowiec

Dziękujemy za udział w ankiecie!
Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy o odesłanie do Biura LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
(62 – 100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 24). Wersję elektroniczną ankiety (dostępna na www.dolinawelny.eu w
zakładce „Konsultacje”) prosimy o przesłanie na adres: biuro_dolinawelny@o2.pl
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