Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ankieta potrzeb mieszkańców do Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Kanału Elbląskiego
Szanowni Państwo
W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów
Wiejskich Kanału Elbląskiego do 2023 roku uprzejmie prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety.
Jednocześnie zapraszamy do aktywnego udziału w kolejnych warsztatach i konsultacjach
społecznych. Informacje o spotkaniach dostępne są na www.kanal-elblaski-lgd.pl.
Zakresy wsparcia: * - proszę zaznaczyć znakiem „X” 5 obszarów (które wg Pani/Pana wymagają największego
wsparcia w ramach LSR 2016-2023). ** - wagi zaznaczonego zakresu: 5 – bardzo ważnie, 1 mniej ważne.

1.

Wyszczególnienie zakresów wsparcia w ramach podejścia Leader/RLKS

Lp.
1.

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z
wykorzystaniem rozwiązań.

2.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność
a)



podejmowanie działalności gospodarczej

b)



tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest prowadzona
działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na
rynek, przy czym podstawą działalności tego przedsiębiorstwa jest
przetwarzanie.

c)



rozwijanie działalności gospodarczej

d)



podnoszenie kompetencji (np. doradztwo, szkolenia) osób podejmujących,
rozwijających działalność gospodarczą lub w zakresie tworzeniu, rozwoju
inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Wspieranie współpracy między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą
na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju w ramach:

3.
a)



krótkich łańcuchów dostaw, lub

b)



w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c)



w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych, w tym
usług turystycznych

4.

Rozwoju rynków zbytu i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na
budowie lub modernizacji targowisk

5.

Zachowania dziedzictwa lokalnego

6.

Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

7.

Budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które
umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są
usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności
lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych
obiektów

8.

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

*
„X”

**
waga
„1 – 5”
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2.

Rodzaje wsparcia (projekty): proszę zaznaczyć z jakiego rodzaju wsparcia, w którym roku oraz z jakiej kwoty
zamierza Pan/Pani skorzystać w ramach LSR na lata 2016-2023 w ramach PROW na lata 2014-2020:

Rodzaj wsparcia

Limit do
wykorzystania w
Wartość
Dofinanso
ramach PROW
zadania (zł) wanie (%)*
2014-2020
(zł)

Inkubator
przetwórstwa

od 50 000

50/70

500 000

Założenie firmy

od 50 000

50

100 000

Rozwój firmy

od 50 000

50/70

300 000

Infrastruktura
turystyczna,
rekreacyjna,
kulturalna

od 50 000 80/100**

300 000

Drogi

od 50 000 80/100/**

300 000****

Wysokość
planowanej
dotacji do
Rok
wykorzystrani złożenia
a przez
wniosku
beneficjenta
operacji (zł)

wskaźnik
produktu

wskaźnik
rezultatu

wskaźnik
oddziaływania

100 000 - na
jednego
80/100** grantobiorcę /
300 000*** na 1
grant LGD

Projekty grantowe

5 000-50
000

Inne zgodnie z
zakresami z pkt 1
ankiety, jake?
……….……

od 50 000 80/100**

300 000****

* Opracowane na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz PROW na lata 2014-2020.
** Pomoc na operację realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
*** nie więcej niż 20% wartości jednego grantu dla jednostek sektora finansów publicznych.
**** beneficjenci inni niż jednostki sektora finansów publicznych.
***** jednostki sektora finansów publicznych nie mogą wykorzystać więcej niż 500.000 zł na 1 miejscowość.

3.

Jeżeli to jest możliwe na tym etapie wiedzy o programie LEADER lata 2014 -2023 to proszę podać nazwę, tytuł
operacji jaką chciałaby/łby Pani/Pan realizować w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD.

Proszę wpisać przykładowy tytuł planowanego do realizacji projektu (lub projektów):
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4.

Jakie Pani/Pana zdaniem Lokalna Grupa Działania KE powinna realizować projekty animacji społecznej?
............................................................................................................................. ..........................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.

O jakiej tematyce Pani/Pana zdaniem LGD KE powinna realizować projekty współpracy z innymi LGD?
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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6.

Proszę podać z jakiego rodzaju wsparcia, w którym roku oraz z jakiej kwoty zamierza Pan/Pani skorzystać
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 w ramach innych funduszy niż PROW 2014-2020 (np.
EFS, RPO):
Wartość zadania (w
zł)

Rodzaj
wsparcia
(EFS, RPO)

7.

Dofinansowanie

Źródło finansowania

Rok złożenia wniosku

Proszę określić do kogo przede wszystkim powinny być kierowane działania w ramach projektów LSR?

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kobiety
Dzieci (do 16 roku życia)
Młodzież (do 26 roku życia)
Przedsiębiorcy
Organizacje pozarządowe
Bezrobotni
Osoby niepełnosprawne
Seniorzy (powyżej 50 roku życia)
Osoby niezamożne (korzystający ze wsparcia pomocy społecznej)
Mieszkańcy najmniejszych miejscowości (poniżej 100 mieszkańców)
Inni, kto? ..................................................................
Żadna z grup nie powinna być preferowana, projekty mają służyć wszystkim mieszkańcom

Metryczka
Płeć:

□ kobieta

□ mężczyzna

Wiek:

□ poniżej 26 lat

□ 27-50 lat

□ wieś

□ miasto

Miejsce zamieszkania:

□ 51 lat i więcej



Gmina:


Elbląg




Kisielice




Markusy




Rychliki






Godkowo




Iława




Miłomłyn




Susz






Gronowo

Elbląskie




Małdyty




Pasłęk




Zalewo



Korzystanie z usług pomocy socjalnej?

□ TAK

Wykształcenie:

□ podstawowe
□ średnie i policealne

Spoza
obszaru



□ NIE
□ gimnazjalne
□ wyższe

□ zasadnicze zawodowe
□ inne

Grupa zawodowa
 uczeń/student
 organizacja pozarządowa
 osoba bezrobotna

□ rolnik
□ przedsiębiorca
□ pracownik- sektor publiczny
□ pracownik – sektor prywatny
□ inne (jakie?) ........................................................................

Reprezentowany sektor:
 gospodarczy

□ społeczny

□ publiczny

Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.

□ mieszkaniec

