
Temat Badania  Badanie II 
Ocena potencjału turystycznego obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”  
Badanie związane z ewaluacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 
  

Cel badania  Cele szczegółowe badania  Wybór i opis populacji 
biorącej udział w 
badaniu  

Preferowane 
metody, 
narzędzia 
badawcze , 
techniki 
badawcze  

Zakres zadań Wykonawcy  Zakres zadań 
Zamawiającego 

Badanie ma na 
celu określenie  
stopnia 
realizacji celów 
LSR dla 
obszaru LGD 
„Kraina wokół 
Lublina”  
*Rozwój 
produktu  
turystycznego  
i kulturowego 
*Rozwój usług  
turystycznych 

 Badanie ilościowe 
określające: 
1) Liczbę osób korzystających 
ze szlaków i obiektów małej  
architektury turystycznej2) 
Liczbę osób znających 
(posiadających wiedzę)               
na temat produktów 
kulinarnych 
charakterystycznych dla 
obszaru LGD  
3) Liczbę osób znających 
(posiadających wiedzę)                
na temat produktów 
charakterystycznych                     
dla obszaru  
4) Liczbę osób korzystających 
z oferty usługowej w zakresie 
sportu i rekreacji  
5) Liczbę osób korzystających 
z oferty agroturystycznej, 
gastronomii i miejsc  
Badanie                           

Właściciele/gestorzy 
obiektów świadczących 
usługi turystyczne, 
gastronomiczne 
prowadzący działalność 
na obszarze LGD „Kraina 
wokół Lublina”  

*wywiad 
telefoniczny 
*wywiad 
bezpośredni  
*wywiad 
pogłębiony   

- opracowanie narzędzi i 
metodologii badań 
- przygotowanie wariantowych 
kwestionariuszy ankiety, 
scenariuszy wywiadów zgodnie z 
celami Zamawiającego z 
uwzględnieniem propozycji 
przedstawionych przez 
Zamawiającego 
- kodowanie i analiza danych z 
ankiet  
- umówienie i przeprowadzenie 
wywiadów  z właścicielami 
/gestorami obiektów 
świadczących usługi turystyczne, 
gastronomiczne prowadzący 
działalność na obszarze LGD 
„Kraina wokół Lublina” 
-opracowanie wyników badań w 
formie raportu z wnioskami i 
rekomendacjami 

- przedstawienie 
ewentualnych 
propozycji  dot. 
metodologii i narzędzi 
badań, propozycje 
pytań w formularzach 
ankiet, arkuszach 
samooceny, 
wywiadach 
- przeprowadzenie 
badania wśród  
przedstawicieli 
samorządów będących 
członkami LGD (16 
przedstawicieli) oraz 
przekazanie 
dokumentacji z badań 
Wykonawcy w celu 
dalszej analizy 
- przekazanie bazy 
podmiotów 
działających w branży 
turystycznej (baza 

przedstawiciele gmin 
partnerskich i powiatu 
lubelskiego  

Organizacje turystyczne 
np. LOTR 



jakościowe  określające: 
1)Wykorzystanie potencjału 
infrastruktury turystycznej             
i rekreacyjnej (turyści, 
mieszkańcy) 
2) Współpracę pomiędzy 
sektorami (gospodarczy, 
publiczny, społeczny)                    
w zakresie rozwoju turystyki  
3) Rolę LGD w rozwoju 
turystyki na obszarze LGD            
w latach 2009-2014 

minimum 50 
podmiotów) 
 

 


