
 

 

ANKIETA  
 

Badanie ankietowe na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2023-2027 LGD Blisko Krakowa 

 

W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023–2027 pragniemy zachęcić 
Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych 
potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD Blisko 
Krakowa (obszar obejmuje Gmin Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina - obszar 
wiejski, Świątniki Górne i Zabierzów).   

 

LGD Blisko Krakowa przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie 
punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z 
najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie 
Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami 
rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z 
prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej 
zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane 
posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych. 

 

 

 
1. Czy i w jakim stopniu czuje się Pan(i) związany/a z obszarem LGD Blisko 

Krakowa? 

  Tak, czuję się mocno związany z obszarem LGD „Blisko Krakowa” 

  Tak, ale czuję się słabo związany z obszarem LGD „Blisko Krakowa” 

  Nie, w ogóle nie czuję się związany z obszarem LGD „Blisko Krakowa” 

  Trudno powiedzieć 

 

2. Czy Pana(i) zdaniem obszar LGD Blisko Krakowa łączy: 

 tak nie             trudno  

                 powiedzieć 

     położenie oraz bliskość terytorialna    

     wspólnota doświadczeń historycznych    

     kultura, tradycje oraz obyczaje    

     potencjał oraz wyzwania w sferze gospodarczej    

     jednakowe wyzwania w sferze społecznej    

inne, jakie?          

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

 

 

 



 

 

3. Jak ocenia Pan(i) zmiany zachodzące na terenie LGD Blisko Krakowa w 
następujących obszarach: 
 
 

 Bardzo źle Źle 
Nie mam 
zdania 

Dobrze 
Bardzo 
dobrze 

Aktywność mieszkańców      

Oferta rekreacyjna      

Ruch turystyczny      

Szlaki i ścieżki rekreacyjne 
(piesze, rowerowe, konne) 

     

Liczba nowych firm w 
obszarze LGD 

     

Stan infrastruktury 
społecznej, kulturalnej  

     

Stan infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej 

     

Wygląd centrów 
miejscowości 

     

Imprezy i wydarzenia 
popularyzujące lokalne 

tradycje i zwyczaje (oferta, 
jakość wydarzeń, itp.) 

     

Promocja obszaru LGD 
„Skarby Blisko Krakowa” 

     

Jakość środowiska 
naturalnego 

     

Jakość powietrza      

 

 

4. Czy uważa Pan(i), że któraś z wymienionych poniżej grup znajduje się w 
szczególnie niekorzystnej sytuacji na obszarze LGD Blisko Krakowa? 
 

 osoby młode do 30 roku życia 

 kobiety 

 kobiety powracające na rynek pracy z urlopu macierzyńskiego/wychowawczego 

 osoby powyżej 55 roku życia 

 osoby niepełnosprawne 

 mieszkańcy terenów wiejskich 

 osoby długotrwale bezrobotne 

 inne, jakie? 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 nie ma takiej grupy 

 



 

5. Proszę ocenić, które z czynników Pana(i) zdaniem stanowią silną stronę, a które 
słabą stronę obszaru LGD Blisko Krakowa : 

 

 
Silna strona Słaba strona 

Trudno 
powiedzieć 

położenie (bliskość Krakowa)    

dostępność komunikacyjna    

gospodarka lokalna (liczba przedsiębiorstw)    

rynek pracy, dostępność pracy    

rolnictwo    

infrastruktura techniczna    

edukacja przedszkolna    

szkoły podstawowe     

szkoły ponadpodstawowe    

usługi ochrony zdrowia    

pomoc społeczna    

bezpieczeństwo    

stan środowiska naturalnego    

stan powietrza    

walory przyrodniczo-krajobrazowe    

czystość i porządek    

integracja mieszkańców    

społeczna aktywność mieszkańców    

atrakcje kulturowe (kultura, tradycje)    

zabytki    

współpraca z sąsiednimi gminami    

współpraca z organizacjami pozarządowymi    

współpraca z przedsiębiorcami    

oferta sportowo-rekreacyjna    

oferta kulturalna    

inne, jakie?  
…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

 

 

6. Co uważa Pan(i) za największą słabość obszaru LGD Blisko Krakowa? (Proszę 
wskazać jeden, najistotniejszy z Pana(i) punktu widzenia problem) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

7. Co uważa Pan(i) za największy atut obszaru LGD Blisko Krakowa? (Proszę wskazać 
jeden,  najistotniejszy z Pana(i) punktu widzenia atut) 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



 

8. Proszę ocenić, które z czynników Pana(i) zdaniem stanowią szanse dla obszaru 
LGD Blisko Krakowa (max 5) : 

 

zwiększenie potencjału turystyczno-
rekreacyjnego 

 

wykorzystanie różnorodności Gmin obszaru 

LGD  

potencjał społeczny mieszkańców, organizacji 

pozarządowych  

bliskość Krakowa  

rozwój oferty promocyjnej  

trendy osadnicze, nowi mieszkańcy, rozwój 

rynku pracy  

moda na odkrywanie lokalności - regionalizm, 

tradycje, przemysł  

nowoczesne technologie (ekologiczne, 

świadomie wykorzystujące zasoby)  

zwiększenie potencjału turystyczno-

rekreacyjnego  

aktywizacja społeczna z naciskiem na osoby 
młode 

 

aktywizacja NGO i liderów lokalnych  

wykorzystanie położenia Gminy (obszar LGD)  

usprawnienie promocji/przekazu  

promocja i rozwój szlaków turystycznych - 

"turystyka weekendowa"  

rozwój lokalnej przedsiębiorczości)  

produkty regionalne  

rozwój infrastruktury sportowej (korty tenisowe, 

boiska, siłownie, hale widowiskowo-sportowe)  

rozwój infrastruktury kulturalnej  

usprawnienie promocji/przekazu  

zwiększenie liczby imprez/wydarzeń 

kulturalnych  

działania wspierające dla młodych  

moda na turystykę i rekreację aktywną, w tym 

rowerową oraz pieszą  

inne, jakie? 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 
 

 

 

 



 

9. Proszę ocenić, które z czynników Pana(i) zdaniem stanowią zagrożenie dla 
obszaru LGD Blisko Krakowa (max 5) : 

 

brak środków finansowych na realizację 
projektów 

 

utrata terenów zielonych  

zmiana zachowań - spędzanie czasu wolnego 

w domach  

zmiany urbanizacyjne zagrażające środowisku 

naturalnemu  

zanieczyszczenie powietrza   

zubożenie społeczeństwa   

brak integracji mieszkańców przyjezdnych  

skutki zmian klimatycznych (susza, zagrożenie 

powodziowe)  

brak zbiorników retencyjnych  

coraz większy ruch samochodowy  

brak rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej  

wykluczenie komunikacyjne  

wykluczenie społeczne  

zmniejszenie terenów rolnych  

potencjalne wyczerpanie zasobów 

infrastruktury sieciowej  

starzenie się społeczeństwa  

brak zaangażowania społeczności lokalnej, w 

szczególności młodzieży  

rywalizacje/ konflikty między rdzenną a 

napływową społecznością  

sytuacja gospodarcza kraju  

wzrost kosztów prowadzenia działalności 

gospodarczej  

alienacja poszczególnych grup społecznych 
(brak wspólnych spotkań integracyjnych) 

 

coraz większe problemy psychiczne 
społeczeństwa  

 

inne, jakie? 
……………………………………………………
…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



 

10. Z zaproponowanych możliwych obszarów rozwoju proszę wybrać max 5 obszary 
priorytetowe, które LGD Blisko Krakowa powinno traktować jako najistotniejsze w 
kontekście rozwoju całego obszaru? 

 

 silna gospodarka i przedsiębiorczość (w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki, 
polityka zachęcająca do prowadzenia na terenie obszaru działalności gospodarczej, 
tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój infrastruktury gospodarczej, podnoszenie 
kompetencji i edukacja pobudzająca aktywność zawodową) 

 atrakcyjna oferta sportowo-rekreacyjna (infrastruktura turystyczna, szlaki turystyczne: 
rowerowe, piesze i inne) 

 atrakcyjna oferta kulturalna (działalność instytucji kultury, wydarzenia kulturalne, 
tradycyjne rzemiosło, wioski/miejscowości tematyczne) 

 obszar otwarty na turystów szukających miejsc na spędzenie czasu wolnego (popołudnia, 
weekendy) 

 rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (w tym gospodarstw 
agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych) 

 rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych 

 działania w zakresie poprawy dostępu do usług dla lokalnych społeczności  

 tworzenie dokumentacji w zakresie koncepcji inteligentnej wsi 

 kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, 
gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi a także wzmacnianie programów 
edukacji liderów życia publicznego i społecznego 

 środowisko naturalne (dbałość o stan środowiska naturalnego, ochrona walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych, edukacja ekologiczna, itd.) 

 przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu (wsparcie i włączenie osób w niekorzystnej 
sytuacji, np. długotrwale bezrobotnych, osób młodych poszukujących pracy, osób 
starszych, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych matek) 

 działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa niematerialnego (organizowanie 
wydarzeń, wydawanie publikacji, wsparcie grup kultywujących lokalne tradycje, itp.) 

 modernizacja i zagospodarowanie obiektów użyteczności publicznej oraz przestrzeni 
publicznej w celu zwiększenia aktywności społecznej oraz integracji mieszkańców terenów 
wiejskich (w tym np. inwestowanie w świetlice wiejskie) 

 działania na rzecz ograniczenia negatywnych skutków starzenia się społeczeństwa oraz 
wyludnienia 

 działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zmianom klimatycznym 

 innowacyjność w obszarze społecznym i biznesowym 

 wsparcie procesów cyfryzacji (działania na rzecz likwidacji przepaści między obszarami 
wiejskimi i miejskimi oraz umożliwienie powszechnego i przystępnego dostępu do 
szybkich łączy internetowych) 

 aktywne promowanie obszaru LGD (w tym promocja i rozwijanie marki „Skarby Blisko 
Krakowa”) 

 inny, jaki? 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

 

 



 

11. Z zaproponowanych możliwych obszarów rozwoju proszę wybrać max 3 

dodatkowe obszary, które LGD Blisko Krakowa powinno traktować jako istotne w 

kontekście rozwoju całego obszaru 

 Aktywizacja społeczna, zawodowa, edukacyjna, zdrowotna kulturalna i mieszkaniowa 
osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo 
mająca na celu poprawę ich sytuacji na rynku pracy oraz zwiększenia aktywności w 
wymiarze społecznym; 

 Działania na rzecz placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 

 Rozwój usług w zakresie zapewnienia opieki osobom potrzebującym wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu, w tym ze względu na wiek oraz/lub usługi w zakresie 
wsparcia opiekunów nieformalnych 

 Rozwój mieszkalnictwa chronionego, wspomaganego i innych rodzajów mieszkań z 
usługami 

 Rozwój usług domowej opieki długoterminowej 

 Ochrona i opieka nad zabytkami  

 Rozwój oferty turystycznej i spędzania czasu wolnego 

 inny, jaki? 
………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

METRYCZKA 

PŁEĆ  kobieta  mężczyzna  

WIEK 
 15-24 lata            25-34 lat           35-49 lat           50-64 lat              

 65 lat i więcej 

WYKSZTAŁCENIE 

 podstawowe 

 średnie zawodowe 

 

 wyższe 

 gimnazjalne 

 średnie 
ogólnokształcące 

 zasadnicze 
zawodowe 

 pomaturalne 

 

SYTUACJA  

ZAWODOWA 

 jestem zatrudniony/a 

 jestem bezrobotny/a 

 zajmuję się domem 

 jestem 
przedsiębiorcą 

 jestem rolnikiem 

 inna, jaka? 

 uczę się/studiuję 

 renta/emerytura 

GMINA 
 Czernichów 

 Skawina 

 Liszki 

 Świątniki Górne 

 Mogilany 

 Zabierzów 

 
 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

 

 
W razie pytań prosimy o kontakt: 
 
LGD Blisko Krakowa 

ul. Szkolna 4; 32-052 Radziszów 
T: +48 12 256 02 31 
E: strategia@bliskokrakowa.pl 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Opracowano przez Lokalną Grupę Działania Blisko Krakowa. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Operacja mająca na celu wspieranie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.1 

„Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

mailto:strategia@bliskokrakowa.pl

