
         „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

ANKIETA 

 

Szanowni Państwo, 

w związku z planowanym zwiększeniem budżetu Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2023 (SRL) Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała 

wynikającym z procedowanych zmian PROW 2014-2020 oraz powstałymi oszczędnościami  

z różnic kursowych, Zarząd Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała ogłasza konsultacje 

społeczne.  

Zwracamy się do mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała, organizacji 

publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców o składanie propozycji  na które 

przedsięwzięcie/a powinny zostać przeznaczone dodatkowe środki finansowe. Udzielone 

odpowiedzi pomogą zaplanować przeznaczenie środków w sposób odpowiadający 

zapotrzebowaniu społeczności lokalnej. 

Z góry dziękujemy za poświęcony czas. 

 

1. Na jakie przedsięwzięcia powinny zostać przeznaczone dodatkowe środki w budżecie 

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023 Lokalnej 

Grupy Działania Dunajec-Biała? (należy wskazać max. 3 odpowiedzi wstawiając „X” przy 

odpowiednim przedsięwzięciu): 

 

 
Przedsięwzięcie/Wskaźnik produktu: 
 

 

1.1.1 Inwestycje w poprawę standardu i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz związanej  
z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 
Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów i/lub miejsc 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 
kulturalnej oraz związanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego obszaru 

 



1.1.3 Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez działania edukacyjno-
kulturalne i promocyjne oraz wsparcie  inwestycji w zakresie infrastruktury 
kulturalnej, ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa kulturowego  
i przyrodniczego obszaru 
Wskaźnik produktu: Liczba zabytków poddana pracom konserwatorskim lub/i 
restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii 

 

1.1.4 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej 
oraz związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie 
kompetencji osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości) 
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego 

 

1.1.4 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej w branży turystycznej 
oraz związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie 
kompetencji osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości) 
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego 
przez osoby z grup defaworyzowanych 

 

1.1.5 Wspieranie rozwoju działalności gospodarczej w branży turystycznej oraz 
związanej z sektorem czasu wolnego (w tym również podniesienie kompetencji 
osób realizujących operacje w zakresie przedsiębiorczości) 
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa w branży turystycznej oraz związanej z sektorem czasu wolnego 

 

2.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki  
i czasu wolnego 
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

 

2.1.1 Wspieranie podejmowania działalności gospodarczej poza sektorem turystyki  
i czasu wolnego 
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa przez osoby z grup defaworyzowanych poza sektorem turystyki  
i czasu wolnego 

 

2.1.2 Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poza sektorem turystyki i czasu wolnego 
Wskaźnik produktu: Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

 

Inne. Jakie? (należy wskazać przedsięwzięcie/wskaźnik już istniejący, na które 
powinny zostać przeznaczone dodatkowe  środki lub wskazać nowe 
przedsięwzięcie/wskaźnik wraz z uzasadnieniem) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 



2. Czy jest Pan/i zainteresowany/a otrzymaniem dotacji  w formie premii (100%) na 

założenie działalności gospodarczej w wysokości 50 000,00 zł? 

Tak   

Nie  

 

3. Czy jest Pan/i zainteresowany/a otrzymaniem dotacji  w formie premii (100%) na 

założenie działalności gospodarczej w innej wysokości niż 50 000,00 zł? 

Tak*  

Nie  

*Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie poniżej. 

 

W jakiej wysokości? (należy podać kwotę) ……………………………………………………………………………… 

 

4. Czy jest Pan/i zainteresowany/a otrzymaniem dotacji  na rozwój działalności 

gospodarczej  w wysokości 100 000,00 zł  (do 70 % kosztów kwalifikowalnych)? 

Tak   

Nie  

 

5. Czy jest Pan/i zainteresowany/a otrzymaniem dotacji  na rozwój działalności 

gospodarczej  w innej wysokości niż 100 000,00 zł  (do 70 % kosztów kwalifikowalnych)? 

Tak*  

Nie  

*Jeśli zaznaczono odpowiedź „TAK” proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie poniżej. 

 

W jakiej wysokości? (należy podać kwotę) ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



6. Wiek 

 

 

7. Płeć  

Kobieta  

Mężczyzna  

 

8. Jestem 

Czynny/a zawodowo  

Bezrobotny/a  

Uczniem/studentem  

Rencistą/emerytem  

 

9. Reprezentowany sektor 

Osoba fizyczna   

Społeczny (organizacja 
pozarządowa) 

 

Gospodarczy  

Publiczny  

 

10. Reprezentowana gmina 

Ciężkowice  

Pleśna  

Wojnicz  

Zakliczyn  

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 


