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FORMULARZ  
DOTYCZĄCY 

 ZMIANY STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO  

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NA LATA 2014-2020  

LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” 

 

Szanowni Państwo, 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwraca się z prośbą o wyrażenie 

opinii na temat zmiany Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD 

„ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020. 

W związku z możliwością otrzymania dodatkowych środków finansowych na realizację 

przedsięwzięć na terenie LGD, Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”  

planuje aktualizację Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność LGD 

„ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014 – 2020. W celu uzyskania jak najlepszych efektów 

wdrażania LSR, a tym samym zaspokojenia potrzeb lokalnej społeczności zwracamy się 

z prośbą o wyrażenie opinii, na realizację których przedsięwzięć powinny zostać 

przeznaczone środki finansowe.  

Swoje propozycje i sugestie prosimy przekazywać na niniejszym FORMULARZU drogą 

elektroniczną e-mailem: lgd@ziemiaprzemyska.pl lub pocztową (na adres: LGD „ZIEMIA 

PRZEMYSKA”, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl) do 7 maja 2021 r. (liczy się data 

wpływu). 

 

Prosimy o zaznaczenie jednego lub kilku z poniższych przedsięwzięć, na które 

/zdaniem Państwa/ powinny zostać przeznaczone środki finansowe wraz 

z uzasadnieniem.  

 

 

 

 

https://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2018/FORMULARZ_ZMIANY_LSR.doc
mailto:lgd@ziemiaprzemyska.pl
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  Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej 

 
 

 

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

             Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 

 
 

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków       

lub objętych ewidencją 

 
 

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

  Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą 

 
 

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych. 
 

 

 

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

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

  

Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, tradycje i 

obrzędy 
 

 

 

UZASADNIENIE: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
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METRYCZKA: 

Status na rynku pracy: 

   Osoba (fizyczna, prawna 

lub inna) prowadząca 

działalność gospodarczą  

  Zatrudniony/a w rolnictwie 

  Zatrudniony/a poza 

rolnictwem 

  Uczący się/studiujący 

  Osoba bezrobotna 

  Inny typ, jaki? …….. 

Wykształcenie: 

  podstawowe 

  zasadnicze zawodowe 

  średnie 

  policealne 

  licencjat, inżynier 

  wyższe magisterskie 

  inne 

Wielkość gospodarstwa rolnego:  

  nie posiadam gospodarstwa 

rolnego 

  do 5 ha  

  5-10 ha  

  11-20 ha  

  21-50 ha 

  >50 ha 

Osoba niepełnosprawna 

  Tak, osoba posiadająca 

orzeczenie o 

niepełnosprawności 

  Nie 

Płeć: 

  Kobieta 

  Mężczyzna 

Wiek przedział 

  do 24 lat 

  25-34 lat  

  35-50 lat  

  >50 lat 

 

Gmina: 

  Bircza      

  Krasiczyn 

  Fredropol 

  Medyka                    

 

  Przemyśl 

  Orły 

  Stubno 

  Żurawica 

 


