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ANKIETA DLA ROLNIKÓW  

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA (LGD) MIĘDZY ODRĄ A BOBREM W ZABORZE 

W OPARCIU, KTÓREJ STWORZONA ZOSTANIE STRATEGIA ROZWOJU LOKALNEGO (LSR) NA LATA 2023-2027 

 
Szanowni Państwo! 
Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem przygotowuje się do prac nad  nową Lokalną Strategią Rozwoju na 

lata 2023-2027 na obszarze działania LGD tj. w gminach: Bojadła, Zabór, Sulechów, Kolsko, Czerwieńsk, 

Świdnica, Trzebiechów oraz Nowogród Bobrzański. Dlatego też, w celu określenia czy są Państwo 

zainteresowani wsparciem na realizację projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2023-2027, zwracamy się z prośbą o wypełnienie, krótkiej ankiety. 

 

1. Czy jest Pani/Pan właścicielką/em, współwłaścicielką/em gospodarstwa rolnego na obszarze 

Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem (gmina: Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Nowogród Bobrzański,  

Sulechów, Świdnica, Trzebiechów lub Zabór)? 

□ tak, 

□ nie. 

 

2. Czy byłaby/byłby Pani/Pan zainteresowana/y pozyskaniem środków w ramach PROW 2023-2027 

na realizację poniższych działań w prowadzonym przez Panią/Pana gospodarstwie rolnym? 

□ w zakresie agroturystyki 

  rozumianej jako czynne gospodarstwo rolne, w którym oferuje się świadczenie usług turystycznych 

w formie wypoczynku zbliżoną do warunków wiejskich, zapewnia możliwość bezpośredniego obcowania 

z przyrodą; 

□ w zakresie zagród edukacyjnych  

rozumianych jako przedsięwzięcie prowadzone na obszarach wiejskich, w ramach którego realizowane 

są co najmniej dwa cele edukacyjne w zakresie: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, przetwórstwa 

płodów rolnych, świadomości ekologicznej i konsumenckiej, dziedzictwa kultury materialnej wsi, 

tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej;  

□ w zakresie gospodarstw opiekuńczych  

rozumianych jako  gospodarstwo zaadaptowane do potrzeb podopiecznych (klientów), w którym mogą 

oni aktywnie spędzić czas i otrzymać wsparcie. To połączenie działalności rolniczej z działalnością 

społeczną w wyodrębnionych czterech obszarach: zajęcia reedukacyjne i terapeutyczne; integracja 

poprzez pracę i włączanie społeczne; działania pedagogiczne; usługi opiekuńcze. 

□ żadne z powyższych; 

□ inne (jakie?) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Ile środków finansowych potrzebnych byłoby na realizację działań? 

□ do 50 tys.,  

□ 51-100 tys., 

□ 101-150 tys., 

□ 151-200 tys., 

□ 201-250 tys., 

□ 251-300 tys., 

□ więcej niż 300 tys., 

□ trudno powiedzieć. 
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4. Czy byłaby/byłyby Pani/Pan w stanie przejść z obowiązkowego ubezpieczenia w KRUS na ZUS, gdyby 

konieczne to było do otrzymania pomocy w ramach PROW na lata 2023-2027? 

□ tak, 

□ nie. 

 

5. Którą gminę Pani/Pan reprezentuje? 

□ Bojadła, 

□ Czerwieńsk, 

□ Kolsko, 

□ Nowogród Bobrzański, 

□ Sulechów, 

□ Świdnica, 

□ Trzebiechów, 

□ Zabór. 

 

 

Dziękujemy za poświecony czas i wypełnienie ankiety! 

 

 

 

Ankietę do wypełnienia można pobrać również ze strony www.miedzyodraabobrem.pl lub w biurze LGD, adres: 

ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór. Wypełnioną ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

lgd@miedzyodraabobrem.pl lub dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą tradycyjną na adres biura LGD. 

http://www.miedzyodraabobrem.pl/
mailto:lgd@miedzyodraabobrem.pl

