
ANKlETA
Prowadzimy badania ankietowe dla Lokalnej Grupy Działania "Mazurskie Morze". Badania są
anonimowe, a ich wyniki będą opracowane w formie zbiorczej. Ankieta dotyczy nowej perspektywy
finansowej Unii Europejskiej na lata 2O14-2020. lnteresuje nas Pana(i) opinia na temat tego, jak
powinny być wykozystane środki unijne, które dzięki Lokalnej Grupie Działania trafią do samoządów,
przedsiębiorów czy organizacji społecznych.

1. Jeźeli chciał(a)by Pan(i) pozyskać fundusze unijne na realizację jakiegoś zadania, to gdzie w
pierwszej kolejności szukał(a}by Pan{i} informacji o możliwościach dofinansowania tego

Spośród wymienio nych problemów, wybrać 3, które według Pana(i) są najbardziej istotne

zadania? Proszę wybrać 2 źródra, ldóre Pan(i) najbardziej

Żródła infomlacji
Znakiem ,,X" zaznacz

maksymalnie 2
oreferowane źródła

w internecie

W urzędzie miejskim/gminy

W starostwie powiatowym

W specjalistycznych czasopismach

Wfinnach zajmujących się pozyskiwaniem środków unijnych

lnne fiakie?) .

2. Jaki sposób informowania mieszkańców o dostępnych środkach unijnych uwaza Pan(i) za
nalbardzie, skuteczny? Proszę wybrać 2 sposoby, które sąwedług Pana(i) najbardziej skńeczne"

§posób infomlowania
Znakiem ,,X" zaznacz

maksymalnie 2
oreferowane soosobv

na spotkaniach informacyjnych, szkoleniach

poprzez broszury, ulotki

za pomocą strony intemetowej

za pomocą e-mail.

za pomocą prasy lokalnej

za pomocą audycji radiowych.

lnny (aki?) ..

3. Go Pana(i) zdaniem jest największym problemem miejscowości, w której Pan(i) mieszka?
są

Opis problemu Znakiem ,rX" zaznacz
maksvmalnie 3 nroblemv

Niska jakość życia na wsi w porównaniu z miastem

Brak miejsc pracy

N iski poziom aktywności gospodarczej mieszka ńców

OdŃw młodych ludzido dużych miast lub za granicę

Brak ciekawej ofeńy na rozwójdla dzieci i młodzieży.

Sezonowośó dochodów związanych z branżąturystyczną
Niskie zróznicowanie gospodarcze obszaru (monosektorowość) - mała
liczba podmiotów spoza branzv turystvcznei
Słabe zagospoda rowa n ie plaż, kąpielisk, szlaków tu rystycznych
Utrudniony lub brak dostępu do lntemetu

Niedoinwestowanie placówek kuttury i spońu.

Mało atrakcyjny wygląd miejscowości

Słaba promocja m iejscowości.

lnny fiaki?) .



4. Na jakie zadania, według Pana(i), powinny być przeznaczone fundusze unijne w nowej
perspektywie finansowej 2014-2g2a? Proszę Pana/Panią o ocenę, jak dane zadanie jest wedłł-g
Pana(i) ważne na skali od 0 do 10, pny czym 0 oznacza zadanie zupełnie nieważne, które nie
pawinno być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, a la - oznacza zadanie bardzo ważne,
lłóre powinno być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

określenie zadania

Proszę wpisać ocenę
od 0 - zupełnie

nieważne do l0 - bardzo
ważne

Ochrona środowiska natu ral nego i wykorzystan ie jego wa lorów

Promocja regionu

Rozwój gospodarki rybackiej, w tym rozwój infrastruktury związanej z
działalnością rybacką i wędkarstwem

Promocja rybackich kulinariów

Tworzenie nowych atrakcjiturystycznych i ich promocja

Remont i rozwój infrastruktury sfużącej działalności społecznej i kulturalnej
(placówki kultury, wychowawcze, służby zdrowia, spońowe)

Poprawa sta nu tech n icznego tradycyjnej arch itektu ry m azurski ej

Pobudzen ie aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców

Podniesienie wiedzy i umiejętności mieszkańców

Utworzenie lub rozwój bazy noclegowej lub gastronomicznej

Utwozenie lub rozwój usług ze sfery turystyczno-rekreacyjnej, z
włączen iem usłuo nocleoowych i qastronom icznvch

Utworzenie lub rozwój zakładu produkcyjnego

Utworzenie lub rozwój zakładu przetwórstwa spożywczego opartego na
lokalnvm produkcie

Utworzenie lub rozwój zakładu usługowego (spoza branży turystycznej)

Budowa lub modemizacja infrastruktury publicznej - szkoły, przedszkola,
świetlice, sale spońowe, boiska, muzea, ...

Budowa lub modernizacja infrastruktury publicznej drogi, sieci
wodociągowo_kanalizacyjne, chodniki, parkingi, ...

RemonVrenowacja obiektów zabytkowych

lnne 0akie?) ."
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