
                                                                                             
ANKIETA 

 
Prosimy o wypełnienie ankiety i odesłanie nie później niż do dnia 14.10.2016 r. na 

adres: life@nfosigw.gov.pl . Dzięki tym informacjom będziemy mogli lepiej dostosować 
planowane działania do Państwa potrzeb. 

 
Dane kontaktowe: 

*Imię i nazwisko/funkcja:  

*Nazwa Wydziału:  

*Adres:  

*Telefon:  

*E-mail:  

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez NFOŚiGW, zgodnie z treścią ustawy z dn. 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) 

 
1. Jakie są kluczowe problemy środowiskowe na Państwa terenie - prosimy 

podkreślić 2 najważniejsze:  

 
 woda, powodzie, susza   odpady   gleby   lasy 

 
 chemikalia   hałas   jakość powietrza 

 
Krótki opis: …………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

2. Jaka jest skala tych problemów?  
 

 lokalna  regionalna  krajowa  

 
3. Czy na Państwa terenie podejmowane były jakieś działania na rzecz 

klimatu/ochrony przyrody?  
 

 Tak   Nie  

 
4. Jeśli tak, to jakie? 
 

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

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

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

 
5. Czy na Państwa terenie znajdują się obszary Natura 2000?  

 
 Tak   Nie  
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6. Jeżeli tak, to czy i jakie działania ochronne podejmowano na obszarach 
Natura 2000? 

 
 Tak  Nie  

 
Krótki opis…………………………………………………………………………………………………….. 

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

7. Prosimy podać kluczowe branże przemysłu na Państwa terenie: 

 

 budowlany 

 motoryzacyjny 

 spożywczy 

 chemiczny 

 inny:…………………………… 

8. Jak ocenić można potencjał Państwa Jednostki w zakresie możliwych projektów, 
uwzględniając doświadczenia w pozyskiwaniu środków UE, działające 
przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, instytuty naukowe? 

 
 Wysoki (prosimy krótko uzasadnić)………………………………..………………………... 

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

 
 Średni (prosimy krótko uzasadnić)…………………………………………….……….…….. 

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

 
 Niski (prosimy krótko uzasadnić)………………………………….……………………….…. 

 
9. Czy Państwa jednostka korzystała już ze środków UE? 
 

 Tak   Nie  

10. Jeśli tak, to z jakich i kiedy? 
 
……………………………………………………………………………………………………………..……….…… 

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

11. Czy chcą Państwo wziąć udział w warsztatach pisania wniosków LIFE 
organizowanych przez NFOŚiGW? 

 

 Tak  Nie 

12. Inne uwagi 
………………………………………………………………………………………………………….……………… 

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

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

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Prosimy o odesłanie na adres: 
life@nfosigw.gov.pl nie później niż do dnia 14.10.2016 r. 

 

Działanie realizowane w ramach Projektu Budowania Potencjału Programu LIFE – 
Projekt Numer LIFE14 CAP/PL/000011 
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