
ANKIETA OCENIAJĄCA FUNKCJONOWANIE 

 CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEJ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA  

ORAZ REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU W LATACH 2014-2020 

 Skuteczność promocji i aktywizacji społeczności lokalnej 

 Ocena efektywności pracy biura i organów LGD 

Drodzy mieszkańcy Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania! 

Chcemy poznać Wasze opinie na temat naszej działalności. Liczymy, że 

wszystkie uwagi pozwolą nam efektywniej wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju  

w ramach PROW 2014-2020. Prosimy Was o szczere opinie, za które  z góry 

dziękujemy. 

 

1. Płeć:  

Kobieta                                  Mężczyzna     

 

2. Proszę zaznaczyć gminę, której jesteś mieszkańcem: 

 Gmina Miasta Czarnków 

 Gmina Czarnków 

 Gmina Trzcianka 

 Gmina Wieleń 

 Gmina Lubasz 

 Gmina Połajewo 

 Gmina Drawsko 

 Gmina Krzyż Wielkopolski  

 

3. W jakim stopniu określiłby/aby Pan/i swoją znajomość Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej 

Grupy Działania? 

 

Wiem bardzo dobrze, czym się zajmuje  
 
Mniej więcej wiem, czym się zajmuje  
 
Ogólnie wiem czym się zajmuje 
 
Nie wiem czym się zajmuje 
 

4. W jakim stopniu określiłby/aby Pan/i swoją znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-
2020? 
 
        Jest mi dobrze znana  
 
         Znam ogólne założenia 
 
         Nie znam 
 



5. Jak Pan/i ocenia proces wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju? 
 

 dobrze 
 źle (proszę podać uzasadnienie) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Jak ocenia Pan/i stronę internetową www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl  

 

 Bardzo dobrze 

 Dobrze 

 Średnio 

 Źle (proszę podać uzasadnienie) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jak ocenia Pan/i możliwość uzyskania informacji dotyczących pozyskania dofinansowania do 

swojego projektu? 

Bardzo łatwo 

Łatwo 

Średnio 

Trudno 

 

8. Z jakich źródeł beneficjenci powinni mieć możliwość czerpania wiedzy na temat naborów 

wniosków składanych za pośrednictwem LGD, organizowanych szkoleniach, warsztatach, 

spotkaniach informacyjnych (możliwość wskazania kilku odpowiedzi)? 

 

strona internetowa Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD 

Biuro Czarnkowsko-Trzcianeckiej LGD 

Spotkania informacyjne organizowane przez LGD 

Inne portale internetowe, jakie? ………………………………………………………………………………………………… 

Prasa lokalna 

Plakaty, ulotki, materiały promocyjne 

Informacja w Urzędzie 

Stoisko informacyjno-konsultacyjne organizowane przez LGD podczas imprez plenerowych 

Inne źródło, jakie?...............................................................................................................................  

 

9. Czy Pana/i zdaniem działania promujące działalność LGD są skuteczne? 

 

Tak, z jakimi działaniami promującymi zakres działalności  LGD się Pan/i spotkał/a? 

 

        Spotkania informacyjne 

         Imprezy organizowane przez LGD 

         Materiały promocyjne (ulotki, plakaty, broszury, publikacje) 

         Współpraca z mediami lokalnymi 

         Kontakty bezpośrednie z mieszkańcami w terenie 

  Inne, jakie? 

http://www.czarnkowsko-trzcianecka-lgd.pl/


………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

          Nie, jak należałoby je usprawnić? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

10. Czy Pana/i  zdaniem Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania jest rozpoznawalna w 

lokalnym środowisku? 

 Jest bardzo dobrze rozpoznawalna w lokalnym środowisku 

 Jest dobrze rozpoznawalna w lokalnym środowisku 

 Jest słabo rozpoznawalna w lokalnym środowisku 

 Jest bardzo słabo rozpoznawalna w lokalnym środowisku 

 Nie wiem, trudno powiedzieć 

 

11. Proszę wskazać działania, które Pana/i zdaniem przyczyniłyby się do lepszej popularyzacji 

działalności, wiedzy o LGD w lokalnym środowisku (możliwość wskazania kilku odpowiedzi): 

 imprezy promujące LGD 

 spotkania informacyjne 

 współpraca z mediami lokalnymi 

 kontakty bezpośrednie z mieszkańcami w terenie 

 inne działania, jakie? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

12. Jak ocenia Pan/i poziom obsługi (dostępność, chęć udzielania informacji, życzliwość) 

świadczonej przez pracowników biura LGD ? 

       bardzo wysoka 

        wysoka 

        zadowalająca 

        niezadawalająca (proszę podać  uzasadnienie) 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        bardzo niska (proszę podać uzasadnienie) 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Czy informacje przekazywane w czasie doradztwa/spotkania były zrozumiałe i przydatne? 

 

 zdecydowanie tak 

 raczej tak 

 zdecydowanie nie  

 raczej nie 

 

 

14. Czy kryteria oceny używane przez Radę LGD zostały omówione podczas doradztwa/spotkania? 

     tak, są jasne 



     tak, ale nadal nie są jasne 

     nie, nie było takiej potrzeby 

     nie, choć była taka potrzeba 

      inne:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
15. Jak ocenia Pan/i pracę Rady LGD? 

 
 Bardzo dobrze 
 Raczej dobrze 
 Przeciętnie 
 Raczej źle – proszę uzasadnić 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Bardzo źle – proszę uzasadnić 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Jak ocenia Pan/i pracę Zarządu LGD? 
 

 Bardzo dobrze 
 Raczej dobrze 
 Przeciętnie 
 Raczej źle – proszę uzasadnić 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Bardzo źle – proszę uzasadnić 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W BADANIU! 
 

 

 

 

 

 

 


