ANKIETA
Trwa proces programowania perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. W celu
zapewnienia pełnej informacji mieszkańcom naszego obszaru, Stowarzyszenie PLGR przygotowało
nową zakładkę PLGR 2014-2020 ( www.plgr2014-2020.pl), w której zamieszczane będą dokumenty
(lub ich projekty) dotyczące nowego okresu programowania.
W związku z rozpoczęciem prac nad nowym dokumentem strategicznym rozwoju obszaru
Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, przedstawiamy Państwu ankietę stanowiącą pierwszy
krok do planowania nowej lokalnej strategii realizowanej w ramach nowego instrumentu CLLD
(Rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność). Prosimy o rozpropagowanie tej ankiety wśród
wszystkich osób zainteresowanych rozwojem naszego regionu, zależy nam na uzyskaniu jak
najpełniejszej informacji od podmiotów i osób reprezentujących sektor publiczny, społeczny i
gospodarczy. Wszystkie zebrane informacje będą brane pod uwagę przy opracowywaniu założeń do
nowej lokalnej strategii rozwoju obszaru działania PLGR na nowy okres programowania 2014-2020.

1. Obszar Północnokaszubskiej LGR to teren Powiatu Puckiego i Gminy Wejherowo: czy na bazie
doświadczeń z realizacji strategii PLGR 2007-2013 w Pana/i ocenie obszar ten może być
postrzegany jako właściwy przestrzennie (spójny i kompletny) region realizujący wspólną
strategię zrównoważonego rozwoju ?




TAK
NIE
Nie wiem/trudno powiedzieć

2. Czy jest pan/i zadowolony z warunków życia na terenie obszaru Północnokaszubskiej LGR.




TAK
NIE
Trudno powiedzieć

3. Czy zna pan/i projekty/inwestycje sfinansowane ze środków Północnokaszubskiej LGR w latach
2010-2014?




TAK
NIE
Nie wiem/trudno powiedzieć

4. W nowym okresie programowania działania wdrażanie przez Północnokaszubską LGR mogą
przyczynić się m.in. do tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju gospodarki, infrastruktury i
aktywizacji mieszkańców. Proszę wskazać, jakiego rodzaju projekty powinny być szczególnie
wspierane z funduszy europejskich w latach 2014-2020 na obszarze Północnokaszubskiej LGR? (
Proszę o wskazanie odpowiedzi na skali od 1 do 5 punktów, przy czym 1 oznaczać będzie bardzo
niski poziom, a 5 bardzo wysoki poziom )


Ochrona środowiska naturalnego i ograniczenie zużycia energii
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…














Turystyka - wsparcie na rzecz wzmocnienia usług turystycznych - wykorzystanie walorów
kulturalnych dla rozwoju turystyki i rekreacji, w tym rozwój i wyposażenie infrastruktury
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…
Tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnictwa i rybołówstwem oraz wspieranie
dywersyfikacji działalności w w/w sektorach
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…
Rozwój przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej (działalności, której zyski w
założeniu są reinwestowane w cele społeczne lub we wspólnotę, a nie w celu maksymalizacji
zysku tego przedsiębiorstwa )
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…
Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego obszaru, w tym inwestycje w poprawę
infrastruktury związanej z dziedzictwem kulturowym.
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…
Wspieranie i promowanie aktywności lokalnej mieszkańców 1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…
Wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw
i przedsiębiorców do zmian.
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…
Badanie i rozwój, transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo dla firm
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…



Inwestycje w poprawę infrastruktury społecznej związanej z poprawa jakości życia dzieci,
młodzieży, osób starszych i niepełnosprawnych
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…



Działania ukierunkowane na poprawę dostępności i jakości edukacji - edukacja ogólna i
przedszkolna
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…



Działania ukierunkowane na większy dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i
osób biernych zawodowo poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie
mobilności pracowników, programy aktywizacji społeczno-zawodowej osób biernych
zawodowo oraz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…



Kompleksowe działania i inwestycji o charakterze ponadlokalnym i regionalnym dotyczące
np. budowy lub modernizacji infrastruktury żeglarskiej, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej
oraz działań tworzących charakter uzdrowiskowy na obszarze.



1… / 2… / 3 …/ 4… / 5…

5. Czy działania Północnokaszubskiej LGR w ramach aktualnie wdrażanej LSROR są skutecznym
narzędziem rozwoju obszaru (odpowiedź wraz z uzasadnieniem)?





TAK ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nie wiem/trudno powiedzieć

6. Kto Pana/i zdaniem ma największy wpływ na to, co się dzieje w miejscowości w której Pan/i
mieszka i jak się ona rozwija:
 sami mieszkańcy
 sołtysi / radni
 lokalni przedsiębiorcy
 parafia / ksiądz
 wójt / urząd gminy
 stowarzyszenia / koło gospodyń / OSP
7. Czy nowa Lokalna Strategia Północnokaszubskiej LGR powinna:
 być tylko ogólnym planem działania – koncepcją wyznaczającą ogólne kierunki pożądanych
zmian,
 zawierać konkretne rozwiązania problemów wynikających z analizy SWOT, w tym listę
konkretnych projektów?
 nie wiem
8. Jaki rodzaj wsparcia Pana/i zdaniem oczekują mieszkańcy przy ubieganiu się o środki UE






indywidualne doradztwo
specjalistyczne szkolenia tematyczne ( finanse, prawo i inne )
pomoc w wypełnianiu wniosku o dofinansowanie i załączników
koordynacja/liderowanie w gramach grupy podobnych projektów
inne ( jakie ) …………………………..……

9. Jakie projekty chciałby Pan/Pani zrealizować w przyszłym okresie programowania ze środków
współzarządzanych przez Północnokaszubską LGR? Proszę o krótki opis zamierzonych działań
(konkretnych przedsięwzięć):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.Mieszkam w gminie:
 Miasto Puck
 Gmina Puck
 Gmina Kosakowo
 Gmina Wejherowo
 Gmina Krokowa
 Gmina Jastarnia
 Gmina Hel
Gmina Władysławowo

