
 
ANKIETA DIAGNOSTYCZNA  

NA POTRZEBY OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)  
 
Szanowni Państwo, 
Lokalna Grupa Działania (LGD) „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej ” obejmuje gminy: Horyniec-Zdrój, Cieszanów, 
Oleszyce, Lubaczów, Narol, Wielkie Oczy, Stary Dzików oraz miasto Lubaczów. LGD jest głównym narzędziem 
stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych 
przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie 
zasobów. Zamysłem podejścia LEADER jest zaangażowanie energii i zasobów ludzi oraz miejscowych 
organizacji jako podmiotów rozwoju, by umożliwić im wkład w przyszły rozwój obszarów wiejskich. W 
związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na 
lata 2023–2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu 
największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD. 
Ankieta ma charakter anonimowy. 
 

Metryczka 
1. Płeć: 

☐   Kobieta  ☐   Mężczyzna  ☐  Inna 

2. Wiek: 

☐   Poniżej 25 lat ☐   25–60 lat  ☐  Powyżej 60 lat 

3. Gmina zamieszkania/prowadzenia działalności: 

☐   Horyniec-Zdrój ☐   Cieszanów  ☐  Oleszyce ☐  Gmina Lubaczów ☐   Narol 

☐   Wielkie Oczy ☐   Stary Dzików  ☐  Miasto Lubaczów  

☐   Inna, jaka?.......................................................... 

4. Główny reprezentowany sektor (proszę o wskazanie 1 odpowiedzi) 

☐   Społeczny (mieszkańcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe itp.) 

☐   Gospodarczy (przedsiębiorcy)  

☐   Publiczny (jednostki sektora finansów publicznych) 

Pytania ankietowe 

5. Jakie są kluczowe mocne strony obszaru LGD? (proszę o wskazanie max. 3 kluczowych 
pozytywnych czynników wewnętrznych, zależnych m.in. od wewnętrznych uwarunkowań, władz 
lokalnych i lokalnej społeczności) 

☐  Ciekawa historia i dziedzictwo kulturowe obszaru, w tym znane osobistości związane z obszarem 
i cenne zabytki 

☐ Unikatowe walory przyrodniczo krajobrazowe i czyste środowisko naturalne, w tym różnorodne 
formy ochrony przyrody 

☐  Duża lesistość terenu 

☐  Urozmaicona budowa geologiczna i bogactwo surowców naturalnych 

☐  Przedsiębiorczość mieszkańców 

☐  Aktywne organizacje pozarządowe 

☐  Rozwijające się budownictwo mieszkaniowe na obszarze 

☐  Rozwinięta infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

☐  Dostęp do opieki nad dziećmi 

☐  Dogodny układ komunikacyjny 

☐  Inne, jakie?..................................................................................................................................... 
  



 

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety! 

6. Jakie są kluczowe słabe strony obszaru LGD? (proszę o wskazanie max. 3 kluczowych 
negatywnych czynników wewnętrznych, zależnych m.in. od wewnętrznych uwarunkowań, władz 
lokalnych i lokalnej społeczności) 

☐  Malejąca liczba ludności i ujemny przyrost naturalny 

☐  Starzejące się społeczeństwo 

☐  Braki w infrastrukturze i usługach dla seniorów 

☐  Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

☐  Mało atrakcyjny rynek pracy 

☐  Niska aktywność społeczna mieszkańców 

☐  Pogłębiające się zjawisko bezrobocia długotrwałego 

☐  Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych – nieodpowiednie warunki do rozwoju rolnictwa. 

☐  Ubożenie mieszkańców 

☐  Dostęp do opieki nad dziećmi 

☐  Braki w pokryciu obszaru miejscowymi planami przestrzennymi 

☐  Niewystarczające wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych 

☐  Niezadawalający poziom dostępności usług medycznych 

☐  Inne, jakie?........................................................................................................................................... 

7. Jakie najważniejsze szanse rozwoju stoją przed obszarem LGD? (proszę o wskazanie max. 3 
pozytywnych czynników zewnętrznych, tendencji w otoczeniu, które właściwie wykorzystane mogą 
stanowić impuls rozwojowy) 

☐  Cyfryzacja życia codziennego, w tym rosnące możliwości pracy zdalnej 

☐  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej 

☐  Moda na migracje z większych miast na wieś 

☐  Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa 

☐  Moda na zdrowy styl życia 

☐ Wzrost świadomości obywatelskiej, w tym poczucia tożsamości i identyfikacji z miejscem 
zamieszkania 

☐  Inne, jakie?........................................................................................................................................... 
 
8. Jakie zagrożenia najistotniej mogą wpłynąć na rozwój obszaru LGD? (proszę o wskazanie max. 3 

negatywnych czynników zewnętrznych, niekorzystnych tendencji w otoczeniu, które mogą być 
barierą dla rozwoju obszaru) 

☐  Emigracja mieszkańców Polski 

☐  Depopulacja mieszkańców województwa 

☐  Atrakcyjność gospodarcza sąsiednich regionów 

☐ Konsekwencje społeczne i gospodarcze związane z występowaniem pandemii COVID-19, wojny 
w Ukrainie i ewentualnych innych nieprzewidzianych wydarzeń 

☐  Zmiany klimatu 

☐  Wzrost kosztów życia  

☐  Wykluczenie cyfrowe 

☐  Położenie znacznej części obszaru na terenach zagrożonych wystąpieniem powodzi 

☐  Inne, jakie?......................................................................................................................................... 
 

9. Jakie są największe potencjały obszaru, na których powinien się oprzeć jego rozwój? 
1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Proszę wskazać wyróżnik/i obszaru – co powinno wyróżniać / identyfikować obszar LGD? 
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


