
 
ANKIETA PLANISTYCZNA 

NA POTRZEBY OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ DO 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 określeniu celów  
i przedsięwzięć do realizacji 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?.......................................................... 

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 

4. Jakie powinny być kierunki / obszary rozwoju LGD? (proszę o wskazanie max. 3) 

☐  Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców 

☐  Wspieranie aktywności społecznej mieszkańców 

☐  Podnoszenie kompetencji i rozwój osobisty mieszkańców 

☐  Ochrona środowiska  

☐  Rozwój działalności kulturalnej i sportu 

☐  Rozwój turystyki i infrastruktury okołoturystycznej  

☐  Rozwój przetwórstwa spożywczego 

☐  Rozwój rolnictwa 

☐  Rozwój produktów i usług lokalnych opartych na dziedzictwie naturalnym i kulturowym 

☐ Rozwój infrastruktury i usług dostosowanych do zmian demograficznych, m.in. starzejącego się 

społeczeństwa 

☐  Inny, jaki?..........................................................................................................................................



 
 

5. Proszę o wymienienie konkretnych działań / projektów, które powinny być zrealizowane na 
obszarze LGD (max. 3 propozycje) 
 

1) .......................................................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................................................... 

3) .......................................................................................................................................................... 

 
6. Do jakiej grupy osób powinny być skierowane działania w ramach wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju? (max. 2 odpowiedzi) 
 

☐  Młodzież (do 25 roku życia)   ☐  Seniorzy  ☐  Rodzice chętni do powrotu na rynek pracy 

☐  Bezrobotni do 29 roku życia  ☐  Bezrobotni (powyżej 29 roku życia) 

☐  Osoby z niepełnosprawnością ☐  Rolnicy ☐  Kobiety  ☐  Inna, jaka?.......................... 
 
7. Jakie rodzaje wsparcia powinny być wdrażane na obszarze LGD? (proszę o wskazanie max. 3) 

☐ Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki (podejmowanie 

pozarolniczej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, rozwijanie pozarolniczej działalności 

gospodarczej poprzez dywersyfikację, rozwijanie przedsiębiorstw społecznych) 

☐ Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (gospodarstwa agroturystyczne, zagrody 

edukacyjne1, gospodarstwa opiekuńcze2) 

☐ Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych 

☐ Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności (z wyłączeniem inwestycji produkcyjnych oraz 

operacji w zakresach wymienionych w punktach powyżej) 

☐ Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi (tzw. Smart Village3)  

☐ Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej 

☐ Kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki 

rolnospożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego polskiej wsi, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego 

i społecznego 

☐ Włączenie społeczne osób w niekorzystnej sytuacji. 

 
8. Jakie powinny być główne formy partycypacji / komunikacji między LGD i mieszkańcami? 

(proszę o wskazanie max. 3) 

☐  Informacje na stronie internetowej LGD 

☐  Informacje na stronach internetowych urzędów gmin wchodzących w skład LGD 

 
1 Zagroda edukacyjna – przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane 
są wybrane cele edukacyjne. Właściciele takich gospodarstw są członkami Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych 
(OSZE).  
2 Mając na uwadze niedostateczną dostępność usług publicznych np. w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, 
rehabilitacyjnych, zdrowotnych, w tym szczególnie dla osób starszych, możliwe jest wsparcie gospodarstw rolnych, 
które świadczyłyby takie usługi. 
3 Społeczność mieszkająca na wsi, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu 
życia oraz zrównoważonego rozwoju. Społeczność, która na swoim terenie współpracuje i wspólnie decyduje 
o swoim rozwoju. 



 

Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety! 

☐  Udzielanie informacji w siedzibie biura LGD 

☐  Informacje na tablicach ogłoszeń, w tym tablicach urzędów gmin wchodzących w skład LGD 

☐  Informacje w prasie lokalnej 

☐  Otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne 

☐  Media społecznościowe  

☐  SMS do osób, które się zgłoszą 

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

 


