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Działalność gospodarcza i rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych 
na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” 

wspierana w ramach LSR w perspektywie 2023-2029 
 

Czy wiesz, że możesz zdecydować na co zostaną wydane Fundusze Europejskie w latach 2023- 2029? 

Lokalna Grupa Działania prowadzi konsultacje społeczne do dokumentu strategii, który pozwoli 

wydatkować środki dokładnie na to, czego najbardziej potrzeba w Twojej okolicy. Pamiętaj, że działalność 

gospodarcza w ramach nowej LSR będzie wspierana jedynie w zakresie w jakim będzie to zgodne z 

wypracowanymi celami tematycznymi. Zaplanujmy razem rozwój obszaru, to pozwoli Ci w przyszłości 

skorzystać z dotacji! 

 Badanie ankietowe prowadzimy w terminie do 30.11.2022r. 

 

1. Czy planujesz/ chciał(a)byś podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą? 

 Tak, chcę założyć własną firmę; 

 Tak, chcę rozwijać własną firmę; 

 Tak, chcę rozwijać przedsiębiorstwo społeczne, w którym pracuję; 

  Nie planuję podejmować ani rozwijać działalności gospodarczej; 

 

2. Wskaż branżę działalności gospodarczej, w której planujesz utworzyć/ rozwinąć firmę lub której 

brakuje na obszarze LGD, a ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru LGD i należy ją wspierać: 

 

 

 

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

 

3. Czy planujesz/chciał(a)byś podjąć działalność w zakresie rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw 

rolnych? (można wskazać więcej niż jedną odpowiedź)  

 Tak, chcę założyć agroturystykę; 

 Tak, chcę założyć zagrodę edukacyjną; 

 Tak, chcę założyć gospodarstwo opiekuńcze; 

 Nie, nie posiadam gospodarstwa rolnego; 
 Nie, nie chcę podejmować tego rodzaju działalności; 

 

4. Wskaż problem, który zostanie rozwiązany lub potrzebę, która zostanie zaspokojona dzięki dotacji 
w branży w której planujesz działać/ rozwijać firmę/ która powinna być wspierana na obszarze LGD: 
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METRYCZKA 
Płeć Miejsce zamieszkania Status zawodowy 

 Kobieta 
 Mężczyzna 

 Miasto i Gm. Dubiecko 
 Gm. Dynów 
 Miasto Dynów 
 Gm. Jawornik Polski 
 Gm. Krzywcza 
 Gm. Markowa  
 Gm. Rokietnica 
  .............................. 

 Osoba zatrudniona  
 Własna działalność gospodarcza 
 Rolnik 
 Bezrobotny/a 
 Uczeń 
 Student 
 Emeryt, Rencista 

Wiek Wykształcenie Niepełnosprawność 

 do 25 lat  
 26-40 lat 
 41-50 lat 
 51 - 60 lat 
 powyżej 60 lat 

 Podstawowe 
 Gimnazjalne  
 Zasadnicze zawodowe 
 Średnie 
 Wyższe 

 Osoba niepełnosprawna, posiadająca 
orzeczenie o niepełnosprawności 

 


