LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARÓW
RYBACKICH
Szanowni Państwo,
W ciągu dwóch miesięcy powinniśmy opracować Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów
Rybackich, która umożliwi Państwu korzystanie z pieniędzy unijnych na realizację projektów
w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007 -2013. Uzyskane od Państwa informacje
pozwolą nam poznać Państwa potrzeby i Państwa wizję rozwoju naszego obszaru, które
powinny być ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Pozwoli to nam
również dobrze przygotować spotkania i warsztaty dla wszystkich mieszkańców naszego
regionu.
Udzielając odpowiedzi, w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę postawić X w miejscu
wykropkowanym
1. Jaki sektor Pan/i reprezentuje?
.........Sektor rybacki
......... Samorząd terytorialny i jego instytucje
..........Sektor społeczny (np. stowarzyszenia, fundacje i inne)
.........Osobę fizyczną
2. Czy zna Pan/i podejście Leader?
.............Tak
.............Nie
3. Czy uczestniczyła Pan/i w organizowanych przez LGD „Dolina Stobrawy”,
„Brzeska Wieś Historyczna’, „Stobrawski Zielony Szlak”, „Partnerstwo Borów
Niemodlińskich”, „Kraina Dinozaura” szkoleniach, warsztatach i imprezach?
............Tak
............Nie
4. Jeżeli uczestniczyła Pan/i w organizowanych przez LGD szkoleniach, warsztatach i
imprezach proszę podać, które z nich były dla Pan/i przydatne, ciekawe i konieczne
do powtórzenia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich?
.........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Czy byłby/aby Pani zainteresowana działaniem w Lokalnej Grupie Rybackiej na
rzecz rozwoju wsi?
..........Zdecydowanie tak
..........Raczej tak
..........Nie wiem
..........Raczej nie
.........Zdecydowanie nie
6. Czy posiada Pan/i doświadczenie z pozyskiwaniu pieniędzy unijnych na projekty?
..........Tak
..........Nie

7. Jakie znaczenie dla poprawy jakości życia na wsi mogą mieć poniższe działania ?
Żadne

Niskie

Duże

Bardzo duże

Rozwój i modernizacja obiektów
związanych z rybactwem
............

.............

............

...............

Produkcja ryb wysokiej jakości

.............

............

..............

.............

Modernizacja stawów

..........

..........

...........

.............

Promocja ekologicznych praktyk
produkcyjnych

.........

..........

............

...............

Rozwój turystyki

...........

...........

.............

............

8. W której z wyszczególnionych poniżej dziedzin złożyłby Pan/i wniosek o
dofinansowanie projektu?
............Chów i hodowla ryb
............Rybołówstwo śródlądowe
....... ... Inwestycje w przetwórstwo i obrót
………Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej
………Kampanie promocyjne
...........Rozwój turystyki ekologicznej i małej infrastruktury związanej z rybactwem,
...........Rozwój i kształtowanie wsi z głęboko zakorzenioną działalnością rybacką i tradycjami
...........Żadnej
9. Jakie Pan/Pani zdaniem są największe problemy na obszarach rybackich ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

10. Płeć
...........Kobieta
...........Mężczyzna
11. Proszę wskazać swoją grupę wiekową
..........poniżej 18 lat
.........18 –24 lat
.........25 –34 lat
.........35 - 44 lat
.........45 lat i więcej
12. Wykształcenie
...............Podstawowe
...............Zawodowe
...............Średnie
...............Wyższe
13. Czy weźmie Pan/i udział w spotkaniach i warsztatach w sprawie opracowania
Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, planowanych w drugiej połowie
września 2009?
........Tak
........Nie
Dziękujemy za udzielenie odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie.
Ankiety po wypełnieniu prosimy przesłać drogą e-mail na adres:kubarosz@interia.pl
lub pocztą na adres Biestrzynnik ul. Poliwodzka 16, w terminie do dnia 13
października 2009r.

