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Badanie poziomu wiedzy  

na temat działalności Stowarzyszenia LGD Kraina Dinozaurów 

 
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Badanie jest anonimowe.  

Jego wyniki będą wykorzystane do wykazania rezultatów działań Stowarzyszenia w latach 2009- 2015 

 
1. Co oznacza skrót LGD? 

a. Lokalne Grono Działaczy 
b. Lokalna Grupa Działania 
c. Local Group Development  
d. Ludzie Generujący Działanie  

 
2. Ile gmin wchodzi w skład LGD „Kraina Dinozaurów”? 

a. 3 
b. 5 
c. 7 
d. 9 
 

3. Jakie są główne cele LGD Kraina Dinozaurów 
a. integracja społeczna 
b. aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich 
c. rozwój turystyki 
d. wszystkie odpowiedzi są poprawne 

 
4. Jakie są główne zadania Lokalnych Grup Działania? (proszę podać kilka) 

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

.................................................................................................................................................................. 

 
5. Co Pani/Pana zdaniem Lokalna Grupa Działania daje mieszkańcom terenu, który obejmuje?  

(proszę napisać w kilku słowach) 
…..............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

 

6. Czy brał Pan/Pani udział w jakimś przedsięwzięciu realizowanym przez  
LGD „Kraina Dinozaurów”? (proszę podkreślić wybrane odpowiedzi) 

a. nabór wniosków 
b. Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych 
c. szkolenia (jakie?) 

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

d. spotkania informacyjne 
e. inne (jakie?) 

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

........................................................................................................................... 

 
7. Skąd czerpie Pani/Pan informacje na temat działań LGD? 
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a. z prasy 
b. z internetu 
c. od znajomych 
d. z ulotek 
e. ze spotkań informacyjnych 
f. inne (jakie?) 

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

 
8. Jakie działania, przedsięwzięcia powinno Pani/Pana zdaniem realizować LGD? 

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

.................................................................................................................................................................. 

 
9. W jakich przedsięwzięciach organizowanych przez LGD chciałaby Pani/Pan wziąć udział? 

a. szkolenia (o jakiej tematyce?) 
..................................................................................................................................................... 

 

b. spotkania informacyjne i konsultacyjne (o jakiej tematyce?) 

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

 

c. wydarzenia kulturalne (o jakiej tematyce?) 

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

 
 

d. nabór wniosków (w ramach którego z działań?) 

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

 

e. inne (jakie?) 

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

 
 
 
 
 

METRYCZKA 
Gmina: …..................................................Sołectwo: ….................................................................. 

Wykształcenie: 
podstawowe 
zawodowe 
średnie 
wyższe 

Płeć: …....................................................................................................................................... 


