
 

 

 

 

 

 
 

Ankieta dla mieszkańców obszaru LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja”  
obejmującego swoim zasięgiem Gminy Boguchwała, Lubenia oraz Świlcza 

 
Szanowni Państwo, 

w związku z podpisaniem w dniu 23 maja 2016r. przez Stowarzyszenie LGD „Trygon – Rozwój  
i Innowacja” umowy z Samorządem Województwa Podkarpackiego o warunkach i sposobach realizacji 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i uzyskaniem na jej wdrażanie  
z zaplanowanych 6 000 000,00 zł., dofinansowania w wysokości 5 400 000,00 zł. (poddziałanie 19.2 - 
wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność),  
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Niniejsza ankieta pozwoli Państwu 
na wyrażenie swojej opinii, które z przedsięwzięć określonych w Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”  na lata 2014-
2020 są według Państwa, najbardziej istotne dla naszego obszaru. Państwa zdanie w tej kwestii jest 
bardzo ważne, pozwoli to nam na dostosowanie określonych w strategii wskaźników do okrojonego 
budżetu jakim dysponujemy. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmuje kilka minut. 
Dziękujemy za Państwa zaangażowanie

 
1. Które z poniżej wymienionych przedsięwzięć strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność na lata 2014-2020 są według Pani/Pana najbardziej istotne dla obszaru LGD? 
(można wybrać więcej niż jedną odpowiedź)  

 

 Przedsięwzięcie 1.1.1 - Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości (w ramach 
przedsięwzięcia przewidziano realizacje 5 operacji w ramach których założono utworzenie  
9 miejsc pracy)  

 Przedsięwzięcie 1.1.2 – Wsparcie osób rozpoczynających prowadzenie działalności 
gospodarczej (w ramach przedsięwzięcia przewidziano realizację 30 operacji w ramach 
których założono utworzenie 30 miejsc pracy)  

 Przedsięwzięcie 1.1.3 – Wsparcie podmiotów współpracujących na rzecz rozwoju lokalnego 
rynku (w ramach przedsięwzięcia przewidziano realizację 1 operacji w wyniku której założono 
utworzenie 1 miejsca pracy) 

 Przedsięwzięcie  2.2.1 – Kultywowanie lokalnych tradycji (w ramach przedsięwzięcia 
przewidziano zakup wyposażenia dla (4 komplety strojów ludowych) zespołów ludowych, 
założono że z wyposażenia skorzysta w sumie 120 osób - członków zespołów. W ramach 
przedsięwzięcia zaplanowano także wydanie 4 publikacji, które otrzyma co najmniej 800 osób) 

 Przedsięwzięcie 2.2.2 – Realizacja warsztatów kompetencyjnych (w ramach przedsięwzięcia 
przewidziano realizację 10 szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru objętego SRL, 
założono że z warsztatów skorzysta około 600 osób). Przewidziano również organizację  
10 szkoleń dla pracowników i organów LGD w ramach aktywizacji) 

 Przedsięwzięcie 2.2.3 – Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu  
(w przedsięwzięciu przewidziano uczestnictwo 10 podmiotów (m.in. stowarzyszenia, kluby 
sportowe, OSP,  KGW), przewiduje się uczestnictwo 5000 osób w ramach realizowanych przez 
nich projektów, a także przewiduje się zorganizowanie 40 spotkań informacyjno-
konsultacyjnych (przez LGD) w których weźmie udział co najmniej 63 osoby).  



 

 

 

 

 

 
 Przedsięwzięcie 2.2.4 – Funkcjonowanie LGD (w ramach przedsięwzięcia przewiduje się 

udzielenie indywidualnego doradztwa, które przyczyni się do uzyskania wsparcia w ramach 
ogłaszanych przez LGD konkursów (co najmniej 48 podmiotów) oraz zadania polegające na 
informowaniu o obszarze LGD (19 zadań, w ramach których informacja o obszarze dotrze do 
18 000 osób) 

 Przedsięwzięcie 3.3.1 – Rozwój infrastruktury drogowej (w ramach przedsięwzięcia 
przewidziano realizację przez JSFB 6 operacji w ramach których powstanie bądź zostanie 
wyremontowanych 8,3 km dróg, z których skorzysta co najmniej 1 000 osób)  

 Przedsięwzięcie 3.3.2 – Stworzenie warunków aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom 
i turystom (w ramach przedsięwzięcia planuje się powstanie/zmodernizowanie obiektów 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z których skorzysta co najmniej 1000 osób oraz 
stworzenie bądź rozbudowanie strony internetowej promującej turystycznie obszar LGD 
(Gmin, Boguchwała, Lubenia, Świlcza) z której skorzysta co najmniej 5000 osób (5000 wejść 
na stronę internetową) 

 Przedsięwzięcie 3.3.3 – Rewitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego  
(w ramach przedsięwzięcia przewiduje się poddanie pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim 4 obiektów zabytkowych oraz 4 operacje polegające na wypromowaniu 
atrakcji turystycznych co wpłynie na wzrost liczby osób korzystających z tej infrastruktury). 

 
Przedsięwzięcie 4.4.1. – Organizacja międzynarodowych płaszczyzn współpracy oraz przedsięwzięcie 
4.4.2. – Organizacja krajowych płaszczyzn współpracy realizowana i finansowana jest w ramach 
odrębnego poddziałania (poddziałanie 19.3 projekt współpracy)   
 

Metryczka: 
 
Płeć: 

 Kobieta 

 Mężczyzna 
 

Wiek: 

 Do 19 lat 

 20-29 lat 

 30-39 lat 

 40-49 lat 

 50 i więcej lat 
 
Status zawodowy: 

 Uczeń, student 

 Rolnik 

 Pracownik 

 Działalność gospodarcza 

 Emeryt, rencista 

 Bezrobotny 

 ………………….. 
 

Wykształcenie: 

 Podstawowe 

 Zawodowe 

 Średnie 

 Wyższe 
 
Mieszkaniec: 

 Gminy: …………………………. 
 
Dziękujemy za wypełnienie ankiety 
Ankietę po wypełnieniu prosimy dostarczyć do 14 czerwca 2016r. do biura LGD „TRYGON – Rozwój 
i Innowacja” w Boguchwale (ul. Pl. Rynek 2, 36-040 Boguchwała, I piętro, pok. 1.06). Wypełnioną 
ankietę można również wysłać na adres e-mail: monitoring@lgd-trygon.pl  
Kontakt w sprawie ankiety: tel. 17 230 65 58; 698 166 371 
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