
 

 

ANKIETA ANONIOMOWA 

1. Jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy: 
o Łącko 
o Podegrodzie 
o Stary Sącz. 

 

2. Najważniejsze zasoby mojej gminy to:(proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

o  zasoby historyczno-kulturowe 

o  zasoby środowiskowe 

o  ludzie (społeczność i jej aktywność, liderzy lokalni, autorytety) 

o  aktywność gospodarcza: rolnictwo 

o  aktywność gospodarcza 

o standard życia: infrastruktura (drogi, wodociąg, kanalizacja, obiekty sportowe, 

placówki oświatowe, kulturalne). 

 

3. Szansą dla rozwoju mojej gminy jest: (proszę wskazać maksymalnie 3 odpowiedzi) 

o  Jej położenie geograficzne 

o  Jej położenie komunikacyjne (układ dróg i ich połączenie z innymi arteriami) 

o Wartości przyrodnicze 

o Wartości historyczne 

o Ludzie (społeczność i jej aktywność, liderzy lokalni, autorytety) 

o Organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia, koła itp.) 

o Zabudowa (ład przestrzenny: układ dróg, obiektów, placów i innych urządzeń 

terytorialnych) 

o  Atrakcje turystyczne 

o Zasoby inwestycyjne (infrastruktura techniczna) 

o Skuteczność instytucji i administracji publicznej 

o  Inne: ...................................................................................................................

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

4. Barierą w rozwoju mojej gminy jest: (proszę wskazać kilka najważniejszych) 

o  Jej położenie geograficzne 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



5. Co Pana/Pani jest zdaniem najważniejszym potencjałem obszaru LGD „Brama Beskidu” 
rozumianym, jako spójny obszar gmin: Łącko, Podegrodzie, Stary Sącz? 

(proszę wskazać maksymalnie 4 odpowiedzi) 

o  partnerstwo trójsektorowe i współpraca między podmiotami społecznymi 

o poczucie tożsamości miejsca, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego 

o  poczucie dumy z miejsca zamieszkania 

o  unikatowe zasoby przyrodnicze i bogactwo fauny i flory 

o  produkty lokalne nawiązujące do specyfiki obszaru 

o  szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, itp.) 

o przedsiębiorczy i aktywni mieszkańcy 

o aktywni i skuteczni samorządowcy 

o oferta produktów turystycznych 

o oferta usług lokalnych 

o infrastruktura okołoturystyczna: wypożyczalnie sprzętu 

o infrastruktura okołoturystyczna: baza gastronomiczna 

o infrastruktura okołoturystyczna: baza noclegowa 

o infrastruktura okołoturystyczna: obiekty sportowe i rekreacyjne 

o imprezy promujące obszar 

o Inne: ....................................................................................................................

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

6. Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą barierę rozwojową obszaru LGD 
„Brama Beskidu” rozumianym, jako spójny obszar gmin: Łącko, Podegrodzie, Stary 
Sącz? (proszę wskazać maksymalnie 4 odpowiedzi) 

o  nieskuteczne wykorzystanie i promocja zasobów przyrodniczych 

o słabe powiązania między szlakami turystycznymi (pieszymi, rowerowymi, itp.) 

w poszczególnych gminach 

o słaba infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna 

o niedostateczna współpraca między reprezentacją jednostek samorządu 

terytorialnego a społecznością lokalną 

o niespójny i wykluczający się kalendarz imprez i wydarzeń 

o słabo rozwinięta sprzedaż produktów lokalnych 

o słaba oferta gastronomiczna – brak nawiązania do specyfiki obszaru 

o słaba oferta gastronomiczna, noclegowa oraz usług okołoturystycznych – 

zaniedbania w sferze estetyki przestrzennej 

o niezintegrowana oferta produktów turystycznych i usług lokalnych 

o brak lokalnych organizatorów turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej (np. 

turystyka rowerowa) 

o brak działań zmierzających do wydłużenia pobytu i ograniczenia sezonowości 

ruchu turystycznego 

o zły stan obiektów zabytkowych 

o  migracja mieszkańców poza granice obszaru i kraju 

o brak spójnej koncepcji promocji obszaru LGD Brama Beskidu 

o Inne: ....................................................................................................................

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



7. Jestem: 
o osobą fizyczną 

o przedsiębiorcą 

o przedstawicielem organizacji pozarządowych 

o przedstawicielem sektora publicznego 

o rolnikiem. 

 
8. Byłem/byłam beneficjentem PROW 2007-2013 w ramach działania  LEADER: 

o Tak 

o Nie. 

  

9. W przypadku odwiedzi TAK, w pkt.8: Nazwa działania w ramach, którego 
zrealizowałem/am operację (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

o Małe projekty 

o Odnowa i rozwój wsi 

o Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

o Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. 

 

10. Czy dostrzega Pan/Pani inwestycje realizowane na terenie LGD „Brama 
Beskidu” ze środków wdrażanych za pośrednictwem LGD? 
 

o Tak, dostrzegam inwestycje współfinansowane ze środków LGD "Brama 

Beskidu" 
o Tak, dostrzegam inwestycje, ale nie wiem czy są one współfinansowane ze 

środków LGD "Brama Beskidu" 
o Nie dostrzegam inwestycji współfinansowanych z LGD "Brama Beskidu". 

 

11. Moim zdaniem najważniejsze kierunki rozwoju LGD "Brama Beskidu" (gminy: 
Łącko, Podegrodzie, Stary Sącz) to: (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) 

o turystyka (rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej itp.) 

o turystyka (rozwój usług turystycznych: gastronomia, noclegi, usługi około 

turystyczne) 

o handel i usługi (inne niż turystyczne) 

o rolnictwo 

o ekologia i ochrona środowiska 

o promocja obszaru LGD 

o rozwój przedsiębiorczości w tym wsparcie finansowe przedsiębiorstw 

o rozwój oferty spędzania wolnego czasu 

o tworzenie i rozwój produktów lokalnych oraz ich promocja. 

 



 
12. Jakie działania Pani/Pana zdaniem powinny być podejmowane na terenie LGD, 
które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości na tym terenie? (proszę wskazać 

kilka najważniejszych działań) 
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13.Potencjał gospodarczy na obszarze mojej gminy oceniam następująco: 
(1 – niski, 5 – wysoki) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

14. Potencjał turystyczny na obszarze mojej gminy oceniam następująco: 
(1 – niski, 5 – wysoki) 

 
1 2 3 4 5 

 

       

15. Grupy defaworyzowane to grupy wykluczone, będące w trudnej 
sytuacji/położeniu. Czy uważa Pan/Pani, że któraś z grup wymienionych poniżej jest 
grupą defaworyzowaną na terenie Pani/Pana gminy?(można zaznaczyć więcej niż 1 

odpowiedź) 

o młodzież 
o kobiety 
o osoby powyżej 50 roku życia 
o osoby bezrobotne 
o rolnicy  
o osoby niepełnosprawne 
o osoby chore psychicznie 
o imigranci i mniejszości narodowe 
o bezdomni  
o osoby opuszające zakłady karne 
o Inne....................................................................................................................... 



Metryczka  

Płeć:     

o kobieta                          

o mężczyzna 

Wiek:..................................................... 
 
Aktywność zawodowa: 

o Prowadzący/-a własną działalność gospodarczą 

o Zatrudniony/a 

o Niepracujący/a 

o Niepracujący/a  o statusie bezrobotnego 

o Rolnik (osoba ubezpieczona w KRUS) 

 

 

Wypełnioną ankietę prosimy złożyć w Biurze LGD, Mostki 86, 33-340 Stary Sącz  

lub przesłać jej skan  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@bramabeskidu.pl 

 

DZIĘKUJEMY ZA POŚWIĘCONY CZAS I WYPEŁNIONA ANKIETĘ ! 

 


