
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, 

Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny  

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” rozpoczęła prace zmierzające do 

opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2015-2020. Dokument ten po 

zatwierdzeniu przez samorząd województwa łódzkiego umożliwi pozyskanie środków 

finansowych na realizację zadań, inwestycji i inicjatyw, które wpłyną na rozwój Naszych 

Gmin oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców. 

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą, o włączenie się w prace nad tworzeniem LSR, 

poprzez wypełnienie poniższej  Ankiety i Informacji - Pomysł na Projektu. Zawarte w nich 

dane, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do 

określenia przez Lokalną Grupę Działania rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być 

dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. Na podstawie wniosków 

uzyskanych z analizy Ankiet i Państwa pomysłów na projekt określone zostaną cele i kierunki 

działań LGD „Ziemia Łowicka”. 

Deklarujemy, że podane przez Państwa informacje zostaną wykorzystane przez 

Stowarzyszenie wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.   

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

Prezes LGD „Ziemia Łowicka” 

Dariusz Reczulski 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA 

„ZIEMIA ŁOWICKA” 
ul.  Jana Pawła II 173/175 

99-400 Łowicz 

NIP: 834-188-35-65 

REGON: 3619321840000 

  



 

ANKIETA  

 
DIAGNOZA PROBLEMÓW I POTRZEB W ŚRODOWISKU LOKALNYM  

LGD „ZIEMIA ŁOWICKA” 

 

 
Prosimy o podanie nazwy gminy w której Pan/Pani mieszka …………………………….. 

 

1. Proszę wskazać główny problem jaki wg Pana/Pani występuje na obszarze Pana/Pani gminy?  

Zaznacz krzyżykiem - max 2 odp. 

Estetyka i funkcjonalność przestrzeni publicznej  Sytuacja na rynku pracy  

Niska aktywność lokalna mieszkańców  Słaba oferta edukacyjna na terenie gminy  

Dostępność komunikacyjna z otoczeniem 

zewnętrznym oraz wewnątrz gminy 
 

Słaby dostęp do infrastruktury społecznej  

i opieki żłobkowej 
 

Niewystarczające wsparcie dla przedsiębiorców  Niskie poczucie bezpieczeństwa  

Stan infrastruktury technicznej  (drogi, chodniki, 

wodociągi, kanalizacja, itp.) 
 

Słaba oferta turystyczna i usługowo-rekreacyjna 

(kultura, sport, itp.) 
 

Zanieczyszczenie środowiska naturalnego  Inne (jakie?)   

2. Proszę wymienić 2 mocne strony Pana/Pani Gminy? 

a. ............................................................................................................................. ........................................ 

b. .......................................................................................... ........................................................................... 

3. Proszę wymienić 2 słabe strony Pana/Pani Gminy? 

a. ............................................................................................................................. ........................................ 

b. ............................................................................................................................. ........................................ 

4. Jak ocenia Pan/Pani ofertę związaną z zagospodarowaniem czasu wolnego, dostępną na terenie gminy?  
Zaznacz krzyżykiem dla każdej z kategorii. 

 

 

 źle raczej 

źle 

raczej 

dobrze 

dobrze Bardzo 

dobrze 

Oferta kulturalna      

Oferta sportowo- rekreacyjna      

Pozostała oferta       

 

 

5. Jak ocenia Pan/Pani rynek pracy terenie gminy? 

Zaznacz krzyżykiem dla każdej z kategorii. 

 

 źle raczej 

źle 

raczej 

dobrze 

dobrze Bardzo 

dobrze 

Możliwości znalezienia pracy  na terenie gminy/miasta      

Szanse powodzenia własnej działalności gospodarczej (np. handel, 

usługi, agroturystyka, inne) 

     

 

 

 



 

 

6. Jakie działania w Pana/Pani opinii najlepiej wpłynęłyby na poprawę warunków na rynku pracy na obszarze 

LGD  (poza rolnictwem i hodowlą zwierząt) ?  

Proszę zaznaczyć 3 najistotniejsze. 

  

 Szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej,   

 Szkolenia i praktyki zawodowe dla bezrobotnych 

 Staże i okresowe zatrudnienie finansowane z budżetu państwa lub innych źródeł,  

 Utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości (dofinansowanych instytucji, które udostępniają za niską 

opłatą lokale dla początkujących przedsiębiorców i wspierają ich działalność) 

 Dotowane, tanie kredyty dla przedsiębiorców 

 Dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą 

 Dotacje dla osób rozpoczynających lub rozwijających działalność agroturystyczną  

 Usprawnienie systemu pośrednictwa pracy 

 Stworzenie preferencyjnych warunków dla absolwentów wchodzących na rynek pracy 

  

Inne ................................................................................................ ........................................................... 

 

 

7. Proszę wskazać co wg Pana/Pani powinno być głównym kierunkiem dalszego rozwoju obszaru LGD „Ziemia 

Łowicka”?  

Proszę zaznaczyć krzyżykiem - max 4 odp. 
 

Turystyka – wzmocnienie usług turystycznych oraz 

wykorzystanie walorów lokalnych i dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego dla rozwoju turystyki i 

rekreacji 

 Tworzenie pozarolniczych miejsc pracy   

Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze  Inwestycje w zieloną energię (OZE)  

Ochrona i eksponowanie dziedzictwa kulturowego  
Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców 

LGD 
 

Promocja zdrowia i aktywnych form wypoczynku  
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 

tym integracja z otoczeniem 
 

Projekty kulturalne i inwestycje w infrastrukturę 

kulturalną 
 

Wzmocnienie kapitału społecznego czyli 

działalność na rzecz rozwoju wspólnot 

i społeczności lokalnych w tym organizacji  

pozarządowych, fundacji, kościołów itp. 

 

Promocja produktów i usług o charakterze lokalnym i 

regionalnym 
 

Szkolenia dla osób chcących prowadzić własną 

działalność gospodarczą w tym rolników i osób 

bezrobotnych 
 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez 

pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy 
 

Rozwój rynków zbytu (z wyłączeniem 

targowisk)  

Inwestycje drogowe  Inwestycje w wodociągi i kanalizację  

 

Inne (proszę podać jakie)……………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

 

8. Jakie zadania do zrealizowania są najbardziej potrzebne wg Pana/Pani w najbliższym otoczeniu w latach 

2016-2020?  

a. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

INFORMACJA 

 
POMYSŁ NA PROJEKT 

 
Poniżej prosimy przedstawić jakie projekty, państwa zdaniem, mogłyby być realizowane na terenie działalności LGD 

„Ziemia Łowicka”, uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy naszej LGD. 

Propozycje mogą dotyczyć każdego rodzaju zadań poczynając od edukacyjnych a kończąc na inwestycjach. 

 

Zaznaczamy, że wypełnienie informacji ma jedynie charakter poglądowy i będzie wykorzystane jedynie do określenia celów 

i kierunków LSR. W żadnej mierze nie stanowi zgłoszenia projektu do realizacji i nie jest podstawą do ubiegania się o 

dofinansowanie dla zadania. Nie jest również obowiązkowe wypełnianie informacji.  

 

Temat 

proponowanego zadania 

 

 

Krótki opis zadania  

Co i gdzie ma być zrealizowane?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co chcecie Państwo osiągnąć 

dzięki  

realizacji zadania? 

 

 

 

 

Jakie będą korzyści dla regionu?  

 

 

 

Kto ma być głównym  

realizatorem zadania ? 
 

 

Z kim można współ-pracować przy 

realizacji zadania ? 
 

Ile szacunkowo będzie 

kosztować zadanie. 

 

 

Jaki będzie szacunkowy 

czas realizacji zadania? 

 

Dane zgłaszającego pomysł na projekt  

 

(Imię, nazwisko lub nazwa podmiotu, adres, telefon, e-mail) 

 – wypełnienie pola nie jest obowiązkowe 

 

 

 

 

 


