
ANALIZA POTRZEB MIESZKAŃCÓW I POTENCJAŁU OBSZARU 
 

NA POTRZEBY OPRACOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 
STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "KRAINA NAFTY” 

 
W związku z przygotowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-20, zwracamy się do Państwa z prośbą  
o wypełnienie niniejszej ankiety.  
Ankieta pomoże nam określić potencjał obszaru, ale również zdiagnozować rzeczywiste problemy i potrzeby mieszkańców  
z jakimi powinniśmy się zmierzyć. Dzięki Państwa sugestiom łatwiejsze będzie ustalenie celów i priorytetów Lokalnej Grupy 
Działania w najbliższych latach. Znając Państwa problemy, opinie, sugestie na tematy wymienione w ankiecie, łatwiej będzie 
nam dopasować narzędzia i działania prowadzone przez Lokalną Grupę Działania do Państwa potrzeb i oczekiwań oraz 
sporządzić i wdrożyć odpowiedni plan rozwoju.  
Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety.  
 
Ankietę prosimy składać w Biurze LGD "Kraina Nafty” przy ul. Dworskiej 14, 38-430 Miejsce Piastowe, od poniedziałku do piątku 
w godzinach 7:30 - 15.00; można również przesłać skanem na adres: biuro@kraina-nafty.pl 
Ankieta w wersji elektronicznej jest dostępna na stronie: www.kraina-nafty.pl 

 
1. Jak Pan/Pani ocenia zmiany zachodzące na obszarze LGD „Kraina Nafty” w ostatnich 5 latach?  

   Jestem bardzo zadowolony/a  
   Jestem zadowolony/a  
   Nie mam zdania  
   Jestem niezadowolony/a  
   Jestem bardzo niezadowolony/a 

 

2. Proszę ocenić stopień rozwoju Pana/ Pani gminy w następujących dziedzinach:  

 

3. Proszę wskazać od 3  do 5 dziedzin tematycznych, w których należy podjąć najpilniejsze działania na 
obszarze LGD „Kraina Nafty”: 

      rynek pracy i przedsiębiorczość  
      aktywizacja i integracja mieszkańców  
      dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
       sport i rekreacja  
       edukacja  

       ochrona zdrowia  
       infrastruktura techniczna  
       infrastruktura turystyczna  
       wsparcie działalności organizacji pozarządowych  

       inne, jakie?___________________________________________________________________ 
 

4. Jakie inicjatywy są Pana/Pani zdaniem najbardziej potrzebne mieszkańcom obszaru LGD „Kraina Nafty”? – 
(proszę wskazać od 5 do 10 inicjatyw) 
 

      tworzenie nowych miejsc pracy  
      zakładanie działalności gospodarczej i rozwój lokalnej przedsiębiorczości  
      tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  
       wspieranie innowacyjnych działań na obszarach wiejskich  

 Dobrze rozwinięta 
dziedzina 

Nie mam zdania  Słabo rozwinięta 
dziedzina 

rynek pracy i przedsiębiorczość    

aktywność społeczna     

sport i rekreacja     

bezpieczeństwo publiczne    

edukacja     

ochrona zdrowia     

infrastruktura publiczna (np. drogi, 
chodniki, oświetlenie, parkingi) 

   

infrastruktura turystyczna    

estetyka miejscowości     

ochrona środowiska naturalnego     

oferta spędzania wolnego czasu     

dziedzictwo kulturowe     

http://www.kraina-nafty.pl/


       podnoszenie kompetencji mieszkańców obszaru LSR  
       rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej  
       rozwój bazy sportowej  
       budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  
       rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych  
       rozwój i promocja usług turystycznych  
       rozwój agro- i ekoturystyki  
       organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych  
       podtrzymywanie lokalnych tradycji, promocja lokalnych twórców i wsparcie zespół folklorystycznych 
       remont, renowacja, promocja zabytków i izb pamięci  
       promocja obszary poprzez wydawnictwa i publikacje informacyjno-promocyjne  
       promocja produktów lokalnych, wykreowanie lokalnej marki 
       inwestycje w infrastrukturę drogową, oświetlenie, chodniki, miejsca parkingowe itp. 
       poprawa estetyki miejsc publicznych  
       ochrona zasobów przyrodniczo - środowiskowych  
       rozwój infrastruktury do wytwarzania energii odnawialnej  
       inne, jakie?___________________________________________________________________ 
 

5. Do jakich grup docelowych przede wszystkim powinny być kierowane działania w ramach poszczególnych 
inicjatyw? (można wskazać max 3 grupy docelowe) 

 kobiety  
         mężczyźni  
         dzieci i młodzież  
         osoby starsze  
         osoby niepełnosprawne  
         przedsiębiorcy  

         osoby zatrudnione  
         bezrobotni  
         mieszkańcy najmniejszych miejscowości  
         organizacje pozarządowe  
         żadna z grup nie powinna być preferowana  

 

6. Wskaż grupę osób, która Twoim zdaniem jest wykluczona (defaworyzowana) na rynku pracy,  
w odniesieniu do obszaru LGD „Kraina Nafty”, (można wskazać max 5 grup):  

        mieszkańcy obszarów wiejskich  
        długotrwale bezrobotni  
        osoby powyżej 50. roku życia  
        osoby niepełnosprawne  
        osoby bezdomne  

        młodzież  
        kobiety  
        osoby z niskim wykształceniem  

 

7. Jakie Pani/Pana zdaniem są największe bariery (słabe strony) w rozwoju gospodarczo-ekonomicznym na 
obszarze LGD „Kraina Nafty”? (proszę wskazać 10 najistotniejszych problemów) 

 

Brak ofert pracy na lokalnym rynku pracy.       
Migracje zarobkowe młodzieży do ośrodków miejskich i za granicę. 

       Wysoki udział osób młodych wśród osób bezrobotnych. 
      Niski poziom płac w regionie. 
. Ograniczone możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.        

Istniejące ukryte bezrobocie na wsiach. 
Słabo rozwinięty sektor małych i średnich przedsiębiorstw. 
Uprzedzenia związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej, niska zasobność finansowa i obawa  
przed podjęciem ryzyka. 
 Duża ilość osób korzystających z pomocy społecznej. 
Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura komunikacyjna lub zły stan (drogi, chodniki, oświetlenie).  

        Nie w pełni rozwinięta infrastruktura techniczna (wodociągi, gaz, elektryczność, kanalizacja).  
       Zły stan techniczny obiektów użyteczności publicznej. 
        Brak dostatecznych środków na rozbudowę obiektów oświatowych i sportowych. 
        Znaczne rozdrobnienie gospodarstw rolnych i ich niska dochodowość. 

Brak bazy do przetwórstwa rolno –spożywczego. 
Brak lub zbyt mała liczba gospodarstwa agroturystycznych, ekologicznych, miejsc noclegowych.  
Niska świadomość mieszkańców z korzyści wynikających ze świadczenia usług turystycznych.  
Niski stopień wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
Niska świadomość w zakresie popierania rodzimej produkcji i usług. 



Nadmierna eksploatacja lasów będących własnością prywatną. 
Wzrastające zanieczyszczenie środowiska. 
 

8. Jakie Pani/Pana zdaniem są największe bariery (słabe strony) w rozwoju społeczno-kulturowym na 
obszarze LGD „Kraina Nafty”? (proszę wskazać 10 najistotniejszych problemów) 

 

Mała ilość miejsc rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów (place zabaw, zielone sale fitness, 
parki linowe, altany, świetlice wiejskie). 
Bariery architektoniczne w miejscach publicznych. 

       Słaba baza noclegowa i infrastruktura turystyczno – gastronomiczna. 
        Słabe wsparcie dla inicjatyw społecznych mieszkańców oraz mało działań integrujących środowisko. 

Brak odpowiednio przygotowanych miejsc do organizowania imprez masowych.  
Ograniczone zasoby wyposażenia instytucji kultury i organizacji społecznych w sprzęt muzyczny, 
elektroniczny, w stroje ludowe. 
Ograniczone środki na działalność kulturową, w związku z tym mała jej różnorodność.  

       Zbyt słabe utożsamianie się społeczności lokalnej z regionem. 
        Słaba współpraca organizacji pozarządowych, j.s.t. i innych podmiotów działających na danym terenie.  

Mało pozytywnych wzorców zachowań prospołecznych  
Niedostateczne wykorzystanie położenia i walorów obszaru dla rozwoju turystyki.  

       Ograniczony dostęp do Internetu.  
        Niski poziom świadomości mieszkańców na temat zdrowego trybu życia oraz brak nawyków. 

aktywnego wypoczynku.  
Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. 
Ograniczone możliwości zbytu wyrobów rzemieślniczych/rękodzielniczych oraz produktów lokalnych. 
Słaba promocja walorów obszaru i produktów lokalnych. 
Inne: _________________________________________________________________ 

 

9. Jakie Pani/Pana zdaniem są mocne strony / walory obszaru LGD „Kraina Nafty”? (proszę wskazać  
max 10 najistotniejszych walorów) 

 

 Brak znaczących źródeł zanieczyszczeń środowiska. 
Systematyczna poprawa infrastruktury technicznej, drogowej i bazy sportowo-rekreacyjnej. 

 Działalność kulturowa i sportowa (zespoły, KGW, twórcy, rzemiosło, kluby sportowe, imprezy kulturalne). 
Zabytki kultury i historii (miejsca kultu religijnego, kościoły, cerkwie, dworki, architektura, skanseny, muzea). 
Uzdrowisko z bazą leczniczo-sanatoryjną, 
Korzystne położenie geograficzne na głównych ciągach komunikacyjnych oraz transgraniczność regionu, 
Proekologiczne programy władz samorządowych. 
Indywidualna inicjatywa i przedsiębiorczość mieszkańców. 
Wzrost miejsc pracy w lokalnych podmiotach gospodarczych. 
Wzrastająca ilość podmiotów gospodarczych. 
Istniejący potencjał do rozwoju bazy przetwórstwa rolno – spożywczego. 
Istniejący potencjał dla rozwoju turystyki. 
Walory przyrodniczo - krajobrazowe, szlaki turystyczne, obszary chronione, czyste rzeki. 
Bogactwo surowców naturalnych (wody mineralne, gaz ziemny, ropa naftowa, piasek, żwir). 
Doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych. 
Pozytywny stosunek władz lokalnych dla inicjatyw społecznych. 
Wzrost zainteresowania mieszkańców estetyką otoczenia.  
Wzrost wiedzy mieszkańców na temat ochrony środowiska. 
Dobre warunki do pozyskiwania energii odnawialnej (wiatr). 
Promocja obszaru za pośrednictwem LGD. 
Inne: _________________________________________________________________ 
 

 
10. Jakie projekty powinny być Pana/Pani zdaniem wspierane w przyszłym okresie programowania 2014-

2020? Proszę o wskazanie odpowiedzi w skali od 1 do 5 punktów, przy czym 1 oznacza niski priorytet, 5 
oznacza bardzo wysoki priorytet (proszę zaznaczyć stawiając X w odpowiednią rubrykę) 
 

 1 2 3 4 5 

Turystyka i agroturystyka – wzmocnienie usług turystycznych, wykorzystanie 
walorów lokalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 

     

Rozwój przedsiębiorczości, w tym tworzenie nowych miejsc pracy      

Ogólnodostępna infrastruktura publiczna: turystyczna, rekreacyjna,      



kulturowa  (nowe obiekty, modernizacja istniejących) oraz techniczna 
(budowa lub modernizacja dróg lokalnych, gospodarka wodno – 
kanalizacyjna) 

Rozwój ekonomii społecznej oraz wsparcie aktywności społecznej 
mieszkańców obszaru (szkolenia, warsztaty, festyny, konkursy, imprezy 
sportowe, kulturalne i rekreacyjne) 

     

Rozwój inicjatyw sieciowych (klastry, grupy i organizacje producenckie, 
organizacje międzybranżowe, inkubatory przetwórstwa lokalnego, tworzenie 
sieci tj. krótkich łańcuchów dostaw, rynku lokalnego) 

     

Projekty partnerskie (krajowe, międzynarodowe) i rozwijanie współpracy 
ponad regionalnej i międzynarodowej  

     

Inne. Jakie? ……………..      
 

11. Podnoszenie jakości życia na wsi to jeden z głównych celów LGD „Kraina Nafty”. Jakie projekty z tego 
zakresu powinny być realizowane na Pana/Pani terenie? (proszę wskazać max 10 zakresów) 
 

Zagospodarowanie miejscowości (zieleń, parki i skwery, zagospodarowanie zbiorników 
przeciwpożarowych, chodniki, ławki, kosze itp.) 

 

Infrastruktura techniczna i drogowa, obiekty użyteczności publicznej (np. Domy Ludowe)  

Organizacja imprez i obrzędów ludowych oraz budowa infrastruktury z tym związanej (sceny, 
place, amfiteatry itp.) 

 

Miejsca spotkań (budowa lub remont i wyposażenie sal, świetlic wiejskich, klubów itp.)  

Sport, rekreacja, wypoczynek dla dorosłych (boiska, bieżnie, korty, stoły do tenisa, tablice do 
koszykówki, siłownie zewnętrzne, baseny) 

 

Place zabaw dla dzieci  

Edukacja mieszkańców wsi np. szkolenia, warsztaty  

Renowacja, doposażenie i udostępnianie obiektów zabytkowych, muzea lokalne, izby i miejsca 
pamięci, pomniki, tablice itp. 

 

Inwestycje związane z obiektami sakralnymi – kościoły, cmentarze, kaplice, miejsca kultu itp.  

Infrastruktura turystyczna - szlaki i ścieżki: rowerowe, konne, wodne, piesze, tematyczne, altany  

Promocja obszaru (wydawnictwa, foldery, ulotki, innowacyjne narzędzia promocji, targi)  

Marka i lokalny produkt – kreowanie, promowanie  

Inne przedsięwzięcia. Jakie?……………………………………………………………………………  

 
12. W jaki sposób Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” powinna Pani/Pana zdaniem uczestniczyć w 

działaniach na rzecz rozwoju Państwa gminy/miejscowości? (max 3 odpowiedzi) 
 
 Szkolenia i doradztwo dla stowarzyszeń i organizacji nieformalnych oraz dla przedsiębiorców.  
 Organizacja imprez integracyjnych, wydarzeń kulturalnych i sportowych.  
 Promocja obszaru/ działalność wydawnicza.  
 Inicjowanie działań polegających na nawiązywaniu lokalnych sieci współpracy.  
 Podejmowanie działań na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem. 

 

Metryczka – pytania obowiązkowe 
Płeć:  
  Kobieta   Mężczyzna  
 

Członek LGD 
Tak   Nie  

 

Wiek  
Do 25 lat  

  26-40 lat  
40-55 lat  
powyżej 55 lat  

 

Wykształcenie 
  Niższe niż średnie 

Średnie  
  Wyższe  
 
 
 

Status zawodowy  
 Uczeń, student  
 Rolnik  
 Osoba zatrudniona w administracji publicznej 
 Osoba zatrudniona w innych sektorach 
 Własna działalność gospodarcza  
 Emeryt, rencista  
 Bezrobotny  

 
Gmina  
  Chorkówka  

 Dukla 
 Iwonicz - Zdrój  
 Jaśliska 
 Jedlicze  
 Miejsce Piastowe  

 
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 


