Ankiet dotycząca stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru AKTYWNEGO POGRANICZA
obejmującego gminy: Hanna, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Piszczac,
Rokitno, Sławatycze, Gmina Terespol, Miasto Terespol, Tuczna i Zalesie
Link do elektronicznej wersji ankiety: https://forms.gle/6HCBZwpPY8AFTK4p6
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, która ma na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji
Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego Aktywne Pogranicze oraz wyznaczenie kierunków rozwoju do roku
2030. Wyniki ankiety posłużą do opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju na lata 2020 – 2030
opracowywanej i wdrażanej przez 12 gmin Aktywnego Pogranicza.
Ankieta ma charakter anonimowy. Jednak jeśli uważacie Państwo za stosowne, można ją podpisać lub wskazać
instytucję, w imieniu której występujecie.
ANKIETA
1. Ocena warunków życia na obszarze Aktywnego Pogranicza
Proszę ocenić w skali od 1 do 5 warunki życia na obszarze Aktywnego Pogranicza, poprzez wstawienie w
odpowiednie miejsce znaku „X", gdzie: 1 - bardzo źle, 2 - źle, 3 - przeciętnie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze.
Warunki życia

OCENA
1 2 3 4 5

Dostępność terenów przeznaczonych pod inwestycje
Wsparcie dla przedsiębiorców (spoza sektora rolniczego)
Wsparcia dla rozwoju sektora transportu, logistyki i spedycji
Stan infrastruktury i organizacja przejść granicznych (w tym „mały ruch graniczny”)
Wsparcie rozwoju przetwórstwa produktów rolnych
Wsparcie rozwoju produkcji rolnej
Jakość komunikacji publicznej
Stan dróg
Dostępność ścieżek rowerowych
Jakość infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej
Organizacja systemu segregowania i wywozu śmieci
Dostęp do internetu
Stan środowiska naturalnego
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Atrakcyjność turystyczna
Sytuacja na rynku pracy
Dostęp do edukacji szkolnej (szkoły podstawowe)
Dostęp do edukacji szkolnej (szkoły ponadpodstawowe)
Dostęp do opieki żłobkowej
Dostęp do opieki przedszkolnej
Dostęp do świadczeń medycznych
Dostęp do opieki społecznej
Bezpieczeństwo publiczne
Jakość i dostępność do placówek kultury
Jakość i dostępność do infrastruktury sportowej
Jakość i dostępność do infrastruktury rekreacyjnej
Dostęp do usług (możliwość zakupu artykułów codziennego użytku)
Dostępność do usług noclegowych i gastronomicznych
Dostępność obiektów i usług publicznych dedykowanych osobom starszym
Działania władz samorządowych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców
Współpraca i komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami i organizacjami pozarząd.
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Promocja i rozwój marki Aktywnego Pogranicza
Aktywność organizacji pozarządowych
Atrakcyjność zamieszkania na terenie Aktywnego Pogranicza
Proszę wskazać i krótko uzasadnić dodatkowy/e obszar/y wpływający/e pozytywnie lub negatywnie na
warunki życia na terenie Aktywnego Pogranicza:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Największym problemem i barierą na jakie napotykam w moim codziennym życiu na terenie Aktywnego
Pogranicza jest... (Prosimy o wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi)

Problemy i bariery

Prosimy o zaznaczenie
maksymalnie
5 odpowiedzi (symbolem „x”)

Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości
Brak terenów przeznaczonych pod inwestycje
Brak wsparcia dla rozwoju sektora transportu, logistyki i spedycji
Niska jakości zarządzania i infrastruktury przejść granicznych (w tym „mały
ruch graniczny”)
Brak wsparcia dla przetwórstwa produktów rolnych
Niska efektywność produkcji rolniczej
Zanieczyszczenie środowiska naturalnego
Brak działań proekologicznych
Niskie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
Niska jakość oferty turystycznej
Ograniczony dostęp do infrastruktury wodnokanalizacyjnej
Zły stan dróg
Zła jakość komunikacji publicznej
Ograniczony dostęp do internetu
Brak poczucia bezpieczeństwa
Niska jakość opieki zdrowotnej
Niska jakość opieki społecznej
Niska jakość działań dedykowanych osobom starszym
Ograniczony dostęp do edukacji
Ograniczony dostęp do opieki żłobkowej i przedszkolnej
Ograniczony dostęp do infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
Ograniczona baza noclegowa
Ograniczona baza gastronomiczna
Niska jakość informacji i promocji turystycznej
Niska aktywność władz samorządowych na rzecz rozwoju Aktywnego
Pogranicza
Niska aktywność środowisk lokalnych i organizacji pozarządowych
Inne (jakie?) …………………………………………………………..
3. Uważam, że najważniejsze dla rozwoju i podniesienia jakości życia na obszarze Aktywnego Pogranicza
jest:
(Prosimy o wybranie maksymalnie 5 odpowiedzi)

PRIORYTETY

Proszę o zaznaczenie
maksymalnie 5
odpowiedzi
(symbolem „x”)

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców
Poszukiwanie inwestorów
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Wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej
Wsparcie dla rozwoju sektora transportu, logistyki i spedycji
Wsparcie dla poprawy jakości zarządzania i infrastruktury przejść granicznych (w tym
„mały ruch graniczny”)
Przygotowanie terenów przeznaczonych pod inwestycje
Wsparcie dla podniesienia efektywności produkcji rolniczej
Wsparcie dla rozwoju przetwórstwa produktów rolnych
Wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Rozwój systemu segregacji odpadów
Budowa nowych i modernizacja istniejących dróg, chodników, parkingów, ścieżek
rowerowych
Rozwój transportu publicznego
Rozwój sieci szerokopasmowej internetowej
Bezpieczeństwo publiczne i system monitoringu
Poprawa dostępu do opieki zdrowotnej i społecznej
Poprawa dostępu do opieki żłobkowej i przedszkolnej
Zwiększenie dostępności do programów mających na celu zmniejszenie bezrobocia i
patologii społecznych (np. podwyższanie kwalifikacji, doradztwo zawodowe)
Wsparcie dla dóbr i usług dedykowanym osobom starszym (tzw. srebrna gospodarka)
Szersza oferta działań w zakresie kultury
Budowa, modernizacja, doposażenie obiektów kultury i turystyki
Budowa, modernizacja, doposażenie obiektów sportowych i rekreacyjnych
Modernizacja i doposażenie szkół
Poprawa jakości nauczania poprzez wdrażanie programów edukacyjnych
Rozwój bazy gastronomicznej i noclegowej
Promocja atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej oraz wsparcie dla rozwoju marki
Aktywnego Pogranicza
Wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, szlaków
tematycznych i edukacyjnych (historyczne, przyrodnicze itp.)
Podniesienie jakości funkcjonowania administracji samorządowej
Wspieranie działań realizowanych przez organizacje pozarządowe
Działania na rzecz dialogu społecznego i większego zaangażowania mieszkańców w
działania gminy
Inne (jakie?) …………….
4. Posiadam 10 mln zł wolnych środków i w latach 2020 - 2030 r. chcę wydać je na terenie Aktywnego
Pogranicza na 3 najważniejsze moim zdaniem inwestycje/projekty. Jakie?
Proszę o wpisanie tytułu i krótkiego opisu maksymalnie 3 projektów, które wpłyną na rozwój części lub
całego obszaru Aktywnego Pogranicza, nie zaś tylko jednej gminy.
Lp.

Nazwa projektu

Zakres realizowanego projektu

1.
2.
3.
5. Z czym chciał(a)byś aby utożsamiano obszar Aktywnego Pogranicza w roku 2030 (proszę zaznaczyć
maksymalnie 2 z poniższych odpowiedzi):
z obszarem atrakcyjnym ze względu na walory kulturalne i turystyczne
z obszarem kojarzonym z nowoczesnym przetwórstwem rolno – spożywczym
3

z obszarem kojarzonym z produkcją energii ze źródeł odnawialnych
z obszarem aktywnym gospodarczo wspierającym małych i średnich przedsiębiorców
z obszarem kojarzącym się z atrakcyjnym miejscem do zamieszkania
z obszarem atrakcyjnych dóbr i usług dedykowanych osobom starszym
z obszarem kojarzonym z nowoczesnymi rozwiązaniami w dziedzinie transportu, logistyki i spedycji
z innym (jakim?) ………………………………
6. Inne wnioski i propozycje do Strategii Rozwoju Aktywnego Pogranicza 2020 - 2030.
Prosimy o ciekawe pomysły na projekty wyróżniające i wspierające rozwój obszaru Aktywnego
Pogranicza:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
Metryczka:
1. Mieszkam w: (proszę zaznaczyć właściwą lokalizację)
Gminie Hanna
Gminie Janów Podlaski
Gminie Kodeń
Gminie Konstantynów
Gminie Leśna Podlaska
Gminie Piszczac
Gminie Rokitno
Gminie Sławatycze
Gminie Terespol
Mieście Terespol
Gminie Tuczna
Gminie Zalesie
2. Mój wiek: (proszę podkreślić właściwy przedział)
poniżej 18

19 – 25 lat

26 – 35 lat

36 – 50 lat

51 – 65 lat

66 lat i więcej

3. Moja płeć: (proszę podkreślić właściwą odpowiedź)
Kobieta
Mężczyzna
4. Moja aktywność zawodowa (proszę podkreślić właściwą odpowiedź) Jestem:
Przedsiębiorcą
Osoba zatrudnioną w sektorze publicznym
Osoba zatrudnioną w sektorze prywatnym
Uczniem/Studentem
Osobą bezrobotną
Emerytem/rencistą
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Rolnikiem
Inne
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