ANKIETA!
Szanowni Państwo,
zespół pracujący nad Rybacką Lokalną Strategią Rozwoju zwraca się z prośbą o wyrażenie opinii oraz przekazanie
sugestii dotyczących obszaru funkcjonowania Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Ryba” w niniejszej
ankiecie. Będziemy zobowiązani za wypełnienie metryczki respondenta (na końcu ankiety).
Dziękujemy za poświęcony czas.

Dziękuję w imieniu zespołu
Robert Nowak
Prezes RLGD „Jurajska Ryba”

CZĘŚĆ I – RELACJE WEWNĘTRZNE OBSZARU
1.

Jestem mieszkańcem/mieszkanką gminy:

 Przyrów
 Dąbrowa Zielona
 Koniecpol
 Janów
 Lelów
 Szczekociny
 Irządze
 Żytno
 Żarki
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Najważniejsze zasoby mojej gminy to (proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi):
zasoby historyczno-kulturowe
zasoby środowiskowe: świat roślinny i zwierzęta
zasoby środowiskowe: wody
ludzie (społeczność i jej aktywność, liderzy lokalni, autorytety):
aktywność gospodarcza: rolnictwo
aktywność gospodarcza: małe firmy
aktywność gospodarcza: duże przedsiębiorstwa
standard życia: infrastruktura (drogi, wodociąg, kanalizacja, obiekty sportowe, placówki oświatowe,
kulturalne)

3.

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

a) Jej położenie geograficzne
b) Jej położenie komunikacyjne (układ dróg i ich połączenie z innymi arteriami)
c) Wartości przyrodnicze
d) Wartości historyczne
e) Ludzie (społeczność i jej aktywność, liderzy lokalni, autorytety)
f) Organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia, koła itp.)
g) Zabudowa (ład przestrzenny: układ dróg, obiektów, placów i innych urządzeń terytorialnych)
h) Atrakcje turystyczne
i) Zasoby inwestycyjne
j) Skuteczność instytucji i administracji publicznej
k) Inne: …………………………………………………………………………..

4.

Barierą w rozwoju mojej gminy jest (proszę wskazać maksymalnie trzy odpowiedzi):
a) Jej położenie geograficzne
b) Jej położenie komunikacyjne (układ dróg i ich połączenie z innymi arteriami)
c) Wartości przyrodnicze
d) Wartości historyczne
e) Ludzie (społeczność i jej aktywność, liderzy lokalni, autorytety)
f) Organizacje społeczne (stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia, koła itp.)
g) Zabudowa (ład przestrzenny: układ dróg, obiektów, placów i innych urządzeń terytorialnych)
h) Atrakcje turystyczne
i) Zasoby inwestycyjne
j) Skuteczność instytucji i administracji publicznej
k) Inne: …………………………………………………………………………..

5.

Co Pana/Pani jest zdaniem najważniejszym potencjałem obszaru RLGD „Jurajska Ryba” rozumianym,
jako spójny obszar gmin: Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Janów, Lelów, Szczekociny, Irządze,
Żytno, Żarki ? (proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi):

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

partnerstwo trójsektorowe i współpraca między podmiotami społecznymi
poczucie tożsamości miejsca, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
poczucie dumy z miejsca zamieszkania
unikatowe zasoby przyrodnicze i bogactwo fauny i flory
produkty lokalne nawiązujące do specyfiki obszaru
szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, konne, kajakowe)
zrównoważona gospodarka rybacka i działalności okołorybackie
przedsiębiorczy i aktywni mieszkańcy
aktywni i skuteczni samorządowcy
rozbudowana oferta produktów turystycznych
rozbudowana oferta usług lokalnych
rozwinięta infrastruktura okołoturystyczna: wypożyczalnie sprzętu
rozwinięta infrastruktura okołoturystyczna: baza gastronomiczna
rozwinięta infrastruktura okołoturystyczna: baza noclegowa
rozwinięta infrastruktura okołoturystyczna: obiekty sportowe i rekreacyjne
imprezy promujące obszar (proszę wypisać przynajmniej trzy nazwy): ……………
inne (jakie?): ……………..

6.

Co Pana/Pani zdaniem stanowi największą barierę rozwojową obszaru RLGD „Jurajska Ryba”
rozumianym, jako spójny obszar gmin:Przyrów, Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Janów, Lelów, Szczekociny,
Irządze, Żytno, Żarki? (proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi):

a) nieskuteczne wykorzystanie i promocja zasobów przyrodniczych
b) słabe powiązania między szlakami turystycznymi (pieszymi, rowerowymi, konnymi, kajakowymi) w
poszczególnych gminach
c) słaba infrastruktura turystyczna i okołturystyczna
d) niespójność przekazu reklamowego lokalnych przedsiębiorców
e) słaby marketing internetowy (forma marketingu, używająca jako medium Internetu i stron WWW)
całego obszaru RLGD „Jurajska Ryba”
f) brak współpracy pomiędzy sektorem rybackim w zakresie sprzedaży ryb i działalności okołorybackiej
sezonowa sprzedaż ryb
g) niedostateczna współpraca między reprezentacją jednostek samorządu terytorialnego a społecznością
lokalną
h) niespójny i wykluczający się kalendarz imprez i wydarzeń
i) słabo rozwinięta sieć sprzedaży produktów lokalnych
j) słaba oferta gastronomiczna – brak nawiązania do specyfiki obszaru

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)

r)
s)

słaba oferta gastronomiczna, noclegowa oraz usług okołoturystycznych – zaniedbania w sferze estetyki
przestrzennej
niestandaryzowana oferta gastronomiczna, noclegowa oraz usług okołoturystycznych niezintegrowana oferta produktów turystycznych i usług lokalnych
brak lokalnych organizatorów turystyki, w tym turystyki kwalifikowanej (turystyka rowerowa,
motorowa, kajakowa, żeglarska, bird watching)
brak działań zmierzających do wydłużenia pobytu i ograniczenia sezonowości ruchu turystycznego
zły stan obiektów zabytkowych
migracja mieszkańców poza granice obszaru i kraju
brak spójnej koncepcji promocji obszaru RLGD „Jurajska Ryba”
inne (jakie?):

CZĘŚĆ II - GŁÓWNE POTRZEBY OBSZARU
7. Moim zdaniem najważniejsze kierunki rozwoju obszaru RLGD „Jurajska Ryba” (gminy: Przyrów,
Dąbrowa Zielona, Koniecpol, Janów, Lelów, Szczekociny, Irządze, Żytno, Żarki) to (proszę zaznaczyć
maksymalnie trzy odpowiedzi):
a) turystyka (rozwój infrastruktury rekreacyjnej, sportowej, wędkarskiej)
b) turystyka (rozwój usług turystycznych: gastronomia, noclegi, usługi około turystyczne)
c) handel i usługi (inne niż turystyczne)
d) rolnictwo
e) rozwój przedsiębiorczości związanej z rybactwem (w tym zwiększenie dostępności lokalnych ryb na
rynku)
f) ekologia i ochrona środowiska
g) spójne zagospodarowanie przestrzenne obszaru
h) promocja obszaru oraz produktu lokalnego w kraju i za granicą
i) wzmocnienie bezpieczeństwa środowiskowego obszaru
j) wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego obszaru
k) wczesna edukacja i ustawiczne kształcenie związane z obszarem
8. W okresie programowania 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze
zamierzam realizować projekt (proszę podać krótki opis) – zachęcamy do wypełnienia tego punktu –
będzie on podstawą do sporządzenia listy planowanych do ujęcia w RLSR przedsięwzięć:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Potencjał atrakcji turystycznych na obszarze mojej gminy oceniam następująco (1 – niski, 5 –
wysoki):
1

2

3

4

5

10. Potencjał usług turystycznych i okołoturystycznych (noclegi, gastronomia - w tym dostępność
lokalnych ryb i produktów rybnych, wypożyczalnie sprzętu) na obszarze mojej gminy oceniam
następująco (1 niski, 5 – wysoki):
1

2

3

4

5

11. Potencjał infrastruktury turystycznej (trasy i drogi rowerowe, mała infrastruktura odpoczynkowa,
infrastruktura szlaków wodnych (infrastruktura wędkarska, przystanie, stanice, punkty widokowe);
place zabaw, siłownie zewnętrzne) na obszarze mojej gminy oceniam następująco (1 – niski, 5 –
wysoki):
1

2

3

4

5

12. Potencjał środowiskowy i przyrodniczy na obszarze mojej gminy oceniam następująco (1 – niski, 5
– wysoki):
1

2

3

4

5

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

2

3

4

5

14. Potencjał gospodarczy sektora rybackiego 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 na rynku
pracy, czy też „grupy problemowe na rynku pracy". Są to grupy osób związanych z tzw. „wtórnym”
(drugorzędnym, pobocznym) rynkiem pracy, gdzie fluktuacja zatrudnienia jest bardzo wysoka,
warunki pracy (wynagrodzenie, podnoszenie kwalifikacji itd.) zdecydowanie gorsze, a okresy
bezrobocia częstsze (wielokrotne bezrobocie) i/lub dłużej trwające (długotrwałe bezrobocie), są to
osoby, które w ujęciu hasłowym, mają trudność w dostępie i/lub utrzymaniu się na rynku pracy.
Czy uważa Pan/Pani, że któraś z grup wymienionych poniżej jest grupą defaworyzowaną na terenie
Pani/Pana gminy?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

młodzież
kobiety
osoby powyżej 50 roku życia
rolnicy
rybacy
osoby niepełnosprawne
osoby chore psychicznie
imigranci i mniejszości narodowe
bezdomni
osoby opuszczające zakłady karne
inne (jakie?)………………

16. W okresie programowania 2014-2020 działania wdrażanie przez RLGD „Jurajska Ryba” przyczynią się
m.in. do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju gospodarki, infrastruktury i aktywizacji mieszkańców.
Proszę zaznaczyć, które z działań są dla obszaru działania RLRD „Jurajska Ryba” ważne i w jakim stopniu? (1 –
niski, 5 – wysoki)
a) Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie
innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury:
1

2

3

4

5

b) Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim, wspieranie
uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:

c)

1
2
3
4
5
Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury,
w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany:
1

2

3

4

5

d) Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach
akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa
kulturowego:
1

2

3

4

5

e) Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi
zasobami rybołówstwa i działalnością:
1

2

3

4

5

17. Oczekiwane formy pomocy udzielanej przez biuro RLGD „Jurajska Ryba” w obecnym okresie
programowania:
a) indywidualne doradztwo
b) szkolenia z zakresu PO Morze i Rybołówstwo
c) szkolenia wpierające aktywność społeczną
d) pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie
e) pomoc w trakcie realizacji przedsięwzięcia
f) pomoc w zakresie rozliczenia przedsięwzięć i przygotowania wniosków o płatność
g) wsparcie akcji promocyjnych i informacyjnych organizowanych przez podmioty inne niż RLGD
„Jurajska Ryba”
h) organizacja przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do dzieci i młodzieży
i) organizacja przedsięwzięć edukacyjnych adresowanych do osób pow. 18 r. życia
Metryczka projektu (prosimy zakreślić właściwą linijkę):
Wiek:
Do 18 lat włącznie
19 – 25
26 – 35
36 – 45
46 – 55
56 – 65
65 i więcej
Aktywność zawodowa:
Uczący się
Prowadzący/-a własną działalność gospodarczą
Pracujący/-a na umowę o pracę
Pracujący/-a na umowę zlecenie bądź o dzieło
Niepracujący
Niepracujący o statusie bezrobotnego
Aktywność społeczna:
Członek organizacji formalnej lub nieformalnej (rada sołecka, rada parafialna, stowarzyszenie, fundacja,
KGW, OSP itp.)
TAK

NIE

Proszę o zaznaczenie (jeśli dotyczy):
a) jestem producentem ryb
b) jestem przetwórcą żywności pochodzenia rybnego
c) jestem sprzedawcą lub dystrybutorem żywności pochodzenia rybnego

