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Wyniki ankiety – konsultacja społeczne dotyczące zmiany LSR 
 

W związku z zamieszczeniem na stronie internetowej plaskowyz.pl informacji o konsultacjach  spo-

łecznych dotyczących zmiany w lokalnej strategii rozwoju, do biura LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

wpłynęło 37 ankiet. 

 

1.Ankietę złożyło 17 osób fizycznych, 19 osób prawnych , 1 jednostka organizacyjna nieposiadająca oso-

bowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. 

 

2. Na pytanie: realizowałem/realizuję operacje w ramach powierzenia przez LGD „Płaskowyż Dobrej Zie-

mi” projektów grantowych; odpowiedzi na tak: 13, odpowiedzi na nie: 24 

 

3. Na pytanie: Realizowałem/realizuję operacje finansowe ze środków Unii Europejskiej; odpowiedzi na 

tak: 18, odpowiedzi na nie: 9 

 

4. Na pytanie: jako podmiot uprawniony zamierzam realizować przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania 

dostępnych mediów w informacji i promocji obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”; odpowiedzi na tak: 

9, odpowiedzi na nie: 28 

 

5. Na pytanie: jako podmiot uprawniony zamierzam realizować przedsięwzięcia z zakresu organizacji im-

prez oraz realizacji innych działań promujących specyfikę obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”; od-

powiedzi na tak: 19, odpowiedzi na nie: 18 

 

6. Oceniam potrzebę realizacji projektów z zakresu wykorzystania dostępnych mediów w informacji i pro-

mocji obszaru: 

Ocena 1: 24 osób 

Ocena 2: 9 osób 

Ocena 3: 0 osób 

Ocena 4: 2 osoby 

Ocena 5: 2 osób 

 

7. Oceniam potrzebę realizacji projektów z zakresu organizacji imprez oraz realizacji innych działań pro-

mujących specyfikę obszaru: 

Ocena 1: 10 osób 

Ocena 2: 4 osób 

Ocena 3: 1 osób 

Ocena 4: 9 osób 

Ocena 5: 13 osób 

 

8. Ankietę złożyło: 

Kobiet: 16 

Mężczyzn: 21 

W wieku do 25 lat: 1 

W wieku 26-49: 20 

W wieku powyżej 50 lat: 16 

Z gmin: 

Głubczyce: 11 

Głogówek: 2 
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Prudnik: 3 

Kietrz: 5 

Baborów: 8 

Branice: 6 

Lubrza: 2 

 

Na podstawie otrzymanych wyników, a także braku zadań grantowych (nie wpłynął ani jeden wniosek 
na realizacje zadania grantowego) w ramach naboru wniosków nr  4/2018/G, Zarząd LGD rekomen-
duje Walnemu Zebraniu Członków zmianę wskaźnika w przedsięwzięciu nr P.II.1.1 Liczba przedsię-
wzięć informacyjnych i promocyjnych z 35 szt. na 7 szt. i przesunięcie niewykorzystanego limitu środ-
ków na przedsięwzięcia wg uznania Walnego Zebrania Członków. 


