Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
LGD „Równiny Wołomińskiej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

ANKIETA LGD
Celem ankiety jest uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy szkoleniowo –
doradczej świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzania ewentualnych
korekt w tym zakresie.
O wypełnienie ankiety i odesłanie jej w wersji elektronicznej na adres biuro@lgdrw.pl lub
złożenie w wersji papierowej w biurze LGD w Tłuszczu proszeni są odbiorcy działań i
społeczność lokalna z obszaru LGD
Ankieta realizowana jest w ramach działania planu komunikacji pn: Kampania informacyjna
na temat planowanych i zrealizowanych efektów LSR- informacja zwrotna
W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Pola
właściwe należy zakreślić „X” natomiast w wolne pola Swój komentarz. Ankieta jest
anonimowa.
Dziękujemy za wypełnienie naszej ankiety!
Biuro LGD „Równiny Wołomińskiej”

1. Czy działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez LGD są w Pana/i opinii:?
 A. Dobrze zaplanowane i przygotowane w sposób przejrzysty
 B. Średnio zrozumiałe dla osób niezwiązanych z funduszami unijnymi
 C. Niejasne i zbyt rzadkie
2. Jakie Pana/i zdaniem, działania informacyjne należy wzmocnić, aby informacje na temat
działalności LGD (szczególnie w trakcie naborów) docierały do jak największej liczby osób
zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych za pośrednictwem stowarzyszenia?
 A. Spotkania informacyjne w poszczególnych gminach
 B. Materiały informacyjne (publikacje, broszury, foldery)
 C. Konsultacje indywidualne
 D. Działania prowadzone za pośrednictwem Internetu (kampanie internetowe)
 E. Festyny i imprezy aktywizujące mieszkańców
 F. Inne; proszę podać ..................................................................................................................
3. Jak ocenia Pan/i dotychczasową pomoc udzieloną przez pracowników Biura LGD?
 A. Bardzo dobrze
 B. Dobrze
 C. Zadowalająco
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 D. Niezadawalająco
 E. Źle
4. Jak ocenia Pan/i proces wdrażania LSR LGD „Równiny Wołomińskiej”?
 A. Wdrażanie strategii przebiega pomyślnie – widać pierwsze efekty realizacji strategii
 B. Wdrażanie strategii opóźnia się – zbyt długi proces weryfikacji wniosków
 C. Wdrażanie strategii jest zagrożone – realizowane projekty nie realizują zapisów strategii
5. Jak ocenia Pan/i aktywność LGD w podejmowaniu inicjatyw na rzecz Pana/i okolicy?
 A. Inicjatyw jest za mało, a zapotrzebowanie duże
 B. Inicjatyw jest sporo, ale często nie odpowiadają one potrzebom mieszkańców
 C. Inicjatyw jest mało, ponieważ nie ma na nie zapotrzebowania
 D. Inicjatyw jest dużo i wszystkie odpowiadają potrzebom mieszkańców
6. Jak ocenia Pan/i ofertę integrującą i aktywizującą mieszkańców proponowaną przez LGD?
 A. Bardzo dobrze
 B. Raczej dobrze
 C. Ani dobrze, ani źle
 D. Raczej źle
 E. Źle
7. Jak ocenia Pan/i rozszerzenie oferty LGD o inne programy i działania (np. Działaj
Lokalnie)?
 A. Bardzo dobrze
 B. Raczej dobrze
 C. Ani dobrze, ani źle
 D. Raczej źle
 E. Źle

8. Jak ocenia Pan/i działanie LGD jako lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego?
 A. Bardzo dobrze
 B. Raczej dobrze
 C. Ani dobrze, ani źle
 D. Raczej źle
 E. Źle
9. Co usprawniłby Pan/i w działaniu LGD jako lokalnego partnerstwa publiczno-prywatnego?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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METRYCZKA RESPONDENTA
10. W LGD pełnię funkcję:
 A. Członka Zarządu
 B. Członka Rady
 C. Członka Komisji Rewizyjnej
 D. Będąc Członkiem LGD nie pełnię funkcji statutowych w stowarzyszeniu
 E. Nie jestem członkiem LGD
11. Mieszkam i pracuję w gminie:
 A. Brańszczyk

 B. Długosiodło

 C. Jadów

 D. Klembów

 E. Poświętne

 F. Rząśnik

 G. Zielonka

 H. Tłuszcz

 I. Wołomin

 J. Wyszków

 K. Zabrodzie

 J. Strachówka

 B. sektor społeczny

 C. sektor gospodarczy

11. Reprezentuję:
Pytanie 14 z 14

 A. sektor publiczny

 D. mieszkańców
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