
  

 

Szanowni mieszkańcy Gmin Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański, Sulechów, 
Świdnica, Trzebiechów, Zabór!  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” rozpoczęła działania zmierzające 
do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020. Dokument ten po zatwierdzeniu 
przez samorząd województwa lubuskiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację 
zadań, inwestycji, wydarzeń i inicjatyw, które wpłyną na rozwój terenu naszych gmin oraz przyczynią 
się do poprawy życia ich mieszkańców. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, o włączenie się w te prace, poprzez wypełnienie 
poniższej  Ankiety i Karty Propozycji Projektu. Zawarte w nich uwagi, opinie i wskazówki co do 
Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez Lokalną Grupę Działania 
rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader 
w najbliższych latach. Na podstawie wniosków płynących z tych arkuszy określone zostaną cele 
i kierunki dalszych działań. 

Deklarujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane przez Stowarzyszenie LGD 
„Między Odrą a Bobrem” wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Wypełnione arkusze można składać do dnia 22 maja stycznia 2015 roku w wersji papierowej 
w siedzibie LGD ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór, w Urzędach Gminy Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, 
Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, lub w wersji elektronicznej na adres 
lgd@miedzyodraabobrem.pl. 

 



ANKIETA  

DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB W ŚRODOWISKU LOKALNYM 

 

1. Jak oceniasz ofertę związaną z zagospodarowaniem czasu wolnego, dostępną na terenie 

gminy/miasta? Zaznacz krzyżykiem dla każdej z kategorii ocenę od 1 do 5 gdzie 1 oznacza bardzo 

słabą ocenę a 5 bardzo wysoką. 

 1 2 3 4 5 

Oferta kulturalna      

Oferta sportowo- rekreacyjna      

Pozostała oferta       

 

2. Jak oceniasz rynek pracy terenie gminy/miasta? Zaznacz krzyżykiem dla każdej z kategorii ocenę 

od 1 do 5 gdzie 1 oznacza ocenę niską (bardzo trudno o pracę; własna działalność gospodarcza 

nie ma szans powodzenia)  a 5 ocenę wysoką (są miejsca pracy a brakuje chętnych; szanse 

powodzenia własnego biznesu są bardzo duże) . 

 1 2 3 4 5 

Możliwości znalezienia pracy  na terenie 

gminy/miasta 

     

Szanse powodzenia własnej działalności gospodarczej 

(np. handel, usługi, agroturystyka, inne) 

     

 

3. Jakie działania najlepiej wpłynęłyby na poprawę warunków na rynku pracy na obszarze LGD  

(poza rolnictwem i hodowlą zwierząt) ? Proszę zaznaczyć 3 najistotniejsze. 

� Szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,   

� Szkolenia i praktyki zawodowe dla bezrobotnych 

� Staże i okresowe zatrudnienie finansowane z budżetu państwa lub innych źródeł,  

� Utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości (dofinansowanych instytucji, które udostępniają 

za niską opłatą lokale dla początkujących przedsiębiorców i wspierają ich działalność) 

� Dotowane, tanie kredyty dla przedsiębiorców 

� Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

� Dotacje dla osób rozpoczynających lub rozwijających działalność agroturystyczną  

� Usprawnienie systemu pośrednictwa pracy 

� Stworzenie preferencyjnych warunków dla absolwentów wchodzących na rynek pracy 

� Inne ..................................................................................... 

4. Przedsiębiorstwa z jakiej dziedziny (poza rolnictwem i hodowlą) mogą stać się motorem rozwoju 

gospodarczego twojej gminy/miasta ? (do dyspozycji są 3 punkty, można przyznać je jednej, lub 

podzielić na więcej dziedzin) 

 Ilość punktów 

Turystyka  

Handel  

Przetwórstwo  

Produkcja  

Inne (proszę podać jakie)  



 

5. Co powinno być najbardziej wspierane przez Lokalną Grupę Działania ?   (do dyspozycji jest  

10 punktów, można przyznać je jednej, lub podzielić na więcej dziedzin) 

 Ilość punktów 

Zakładanie działalności gospodarczej  i  rozwój przedsiębiorczości 

(z wyłączeniem usług rolniczych) 

 

Inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki i gastronomii w tym 

inwestycje w infrastrukturę 

 

Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów 

rolnych 

 

Promocja zdrowia i aktywnych form wypoczynku  

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w tym integracja z otoczeniem  

Projekty kulturalne i inwestycje w infrastrukturę kulturalną  

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy lub zagrożonych 

zwolnieniem z pracy 

 

Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie 

szans tych rodzin i osób 

 

Wzmocnienie kapitału społecznego czyli działalność na rzecz rozwoju wspólnot 

i społeczności lokalnych w tym organizacji  pozarządowych, fundacji, kościołów itp.  

 

Promocja produktów i usług o charakterze lokalnym i regionalnym  

Szkolenia dla osób chcących prowadzić własną działalność gospodarczą w tym 

rolników i osób bezrobotnych 

 

Działania na rzecz środowiska naturalnego w tym szkolenia z zakresu ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych 

 

Zachowanie lokalnego dziedzictwa, ochrona zabytków, podtrzymywanie 

lokalnych tradycji, itp. 

 

Rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem targowisk)   

Inwestycje drogowe   

Inwestycje w wodociągi i kanalizację   

Inne (proszę podać jakie)   

 

6. Jakie problemy społeczne są najbardziej odczuwalne i wymagają pilnego rozwiązania? 

(do dyspozycji są 3 punkty, można przyznać je jednej lub podzielić na więcej dziedzin)  

 Ilość punktów 

Przestępczość  

Bezrobocie  

Ubóstwo  

Przemoc w rodzinie  

Patologie (alkoholizm, narkomania)  

Niedobór organizacji pomagających w znalezieniu pracy  

Mała aktywność środowisk lokalnych  

Brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, internet)  

Emigracja młodych i dobrze wykształconych osób  

Inne (proszę wymienić jakie)  



METRYCZKA 
 
Płeć 

� kobieta    � mężczyzna  

 

Wiek 
� do 24 lat    � 45 -54 lat  

� 25 - 34 lat    � 55 - 64 lat  

� 35 - 44 lat                                 � 65 lat i powyżej 

 
Wykształcenie  

� wyższe     � gimnazjalne  
� pomaturalne                             � podstawowe 

� średnie                             � brak  

� zawodowe          
                 

Grupa zawodowa 

� rolnik   � przedsiębiorca   � uczeń/student  
� pracownik - sektor prywatny � pracownik - sektor publiczny �  Bezrobotny  

 � Inne                         

   

 

………………………………………………..…………………………… 

data i miejsce wypełnienia ankiety (gmina/miasto) 
 

 
 



KARTA PROPOZYCJI PROJEKTU* 

W poniższej KARCIE prosimy przedstawić jakie projekty, państwa zdaniem, mogłyby być realizowane 
uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. 
Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań podejmowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, 
rolników, ale też organizacje pozarządowe lub gminy. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących 
zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych oraz zadań 
wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.  

Nazwa/temat  
proponowanego zadania 

 
 

Opis proponowanego zadania  

Co i gdzie ma być 
zrealizowane? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Co chcemy osiągnąć dzięki  
realizacji zadania? 

 
 
 
 

Jakie będą korzyści dla 
naszego regionu? 

 
 
 
 

Kto ma być głównym  
realizatorem ? 

 
 

Z kim można współ-
pracować przy realizacji ? 

 

Szacunkowe koszty  
realizacji. 

 
 

Szacunkowy czas 
trwania realizacji 

 

Dane osoby zgłaszającej/podmiotu zgłaszającego 
propozycję projekt  

(Imię, nazwisko/nazwa adres, telefon, e-mail)** 

 

 

* Złożenie Karty Propozycji Projektu ma jedynie charakter informacyjny; w żadnej mierze nie stanowi 
zgłoszenia projektu do realizacji i nie jest podstawą do ubieganie się o dofinansowanie dla zadania 

** Wypełnienie pola nie jest obowiązkowe  

Dziękujemy!                                         
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem”      


