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ANKIETA – analiza potrzeb mieszkańców obszaru działania
LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
Pytania kierowane są do osób prowadzących lub chcących otworzyć działalność gospodarczą
1) Proszę podać jaka jest przewodnia działalność Twojej firmy (np. reklama,
budownictwo, transport, edukacja, księgowość itp.):
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Czy na terenie Twojego powiatu są instytucje wspierające istniejące firmy lub
wspierające powstawanie nowych firm?

tak
Jeśli tak to jakie?………………………………………………………………………………………………………………

nie

nie wiem
3) Wskaż max 3 bariery przy otwarciu własnej działalności gospodarczej (możliwość
zaznaczenia więcej niż 1 odpowiedzi).
brak środków finansowych
brak praktycznej wiedzy/kwalifikacji w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej

brak umiejętności i odwagi do prowadzenia własnej działalności

skomplikowane procedury przy rejestracji działalności gospodarczej

brak lub ograniczony dostęp do instrumentów wspierających powstawanie firm

brak lub ograniczony dostęp do informacji o sieci instytucji kredytowych i
poręczeniowych, zaangażowanych we wspieranie przedsiębiorczości

wysoki koszt pozyskania kapitału na rozpoczęcie działalności gospodarczej

brak lub ograniczony dostęp do informacji o instrumentach polityki rynku pracy
umożliwiających rozpoczęcie działalności

inne,
jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………….........



4) Czy jesteś zainteresowany wzięciem udziału w projekcie, w ramach którego można
otrzymać wsparcie ze środków Unii Europejskiej na rozszerzenie lub założenie
działalności gospodarczej?



tak
nie

5) Wskaż max 3 formy wsparcia z jakich chciałbyś/aś skorzystać?

szkolenia dzięki którym zostaną podniesione kompetencje pracowników

doradztwo prawne, księgowe lub inne
proszę podać jakie? ………………………………………………………………………………………………………......

warsztaty psychologiczne dla przedsiębiorców i właścicieli

dotacja finansowa na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności skierowana na
infrastrukturę biurową
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dotacja finansowa na rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności skierowana na zakup
maszyn i urządzeń wspomagających prowadzenie działalności

dotacja finansowa na wdrożenie nowych rozwiązań w firmie pozwalającej na niższe
koszty produkcji lub niższe koszty oferowanej usługi

dotacja finansowa na wsparcie nauki (szczególnie instytucji badawczych) w
działaniu mojego przedsiębiorstwa

dotacja finansowa na organizację przestrzeni pozwalającej zapewnić aspekty
społeczne pracowników (np. przyzakładowe przedszkola, przyzakładowe miejsca
rekreacji i wypoczynku)

inne,
jakie? ………………………………………………………………………………………………………………………………..


6) Wskaż formę prawną planowanej/prowadzonej*(niepotrzebne skreślić) działalności
gospodarczej.

samodzielna działalność gospodarcza

spółka cywilna

inna,
jaka? ………………………………………………………………………………………..........................................................
7) Ile osób zatrudniasz lub planujesz zatrudniać prowadząc działalność gospodarczą?

0

1

2-3

4-5

6-10

Więcej
ile? …………………………………………………………….……………………………………………………………………..
8) Czy założyłbyś/abyś lub rozwinąłbyś/abyś działalność gospodarczą bez wsparcia z
Unii Europejskiej?



tak
nie

9) Liczba mieszkańców zamieszkujących Pana/Pani miasto/gminę w której prowadzona
jest działalność gospodarcza?





Poniżej 5. 000 osób
5.000 – 10.000 osób
10.000 – 15.000 osób
Powyżej 15.000 osób

10) Jakie działania powinna zaplanować Pana/Pani gmina do 2020 roku aby jej oferta dla
przedsiębiorców była atrakcyjniejsza (proszę zaznaczyć tylko cztery najważniejsze)?



atrakcyjne ceny dzierżaw, najmu i wysokości podatków od nieruchomości
naprawa dróg, ulic, chodników, oświetlenia, ulic itp.
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większa troska o środowisko i przyrodę, dbanie o wygląd, czystość i estetykę
miejscowości
wysokiej jakości nauka języków obcych przez społeczność lokalną
przyciągnięcie inwestorów zagranicznych i zagranicznego kapitału
wzrost nakładów na promocję miasta/gminy jako atrakcyjnego gospodarczo
dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb przedsiębiorców
informatyzacja obszaru zamieszkania (Internet szerokopasmowy)
prowadzenie działań na rzecz produktu lokalnego, promocja lokalnych
rzemieślników
pomoc przy tworzeniu grup producenckich
promocja ekologii i produktów ekologicznych,
poprawienie systemu komunikacji transportowej i infrastruktury











Metryczka:
1) Płeć:

□ kobieta
□ mężczyzna
2) Wykształcenie
□ podstawowe
□ zawodowe
□ średnie
□ wyższe
3) Wiek
□
□
□
□
□

poniżej 18 lat
18-25 lat
26-35 lat
36-45 lat
powyżej 45 lat

4) Pozycja na rynku pracy:
□ bezrobotny
□ zatrudniony
□ nieaktywny zawodowo (w tym uczący się)
□ rolnik
□ własna firma
5) Mieszkam na terenie gminy:
□ Damasławek
□ Gołańcz
□ Kiszkowo
□ Margonin
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□ Mieścisko
□ Rogoźno
□ Skoki
□ Wapno
□ Wągrowiec

Dziękujemy za udział w ankiecie!
Wypełnioną ankietę w wersji papierowej prosimy o odesłanie do Biura LGD Stowarzyszenie „Dolina Wełny”
(62 – 100 Wągrowiec, ul. Kolejowa 24). Wersję elektroniczną ankiety (dostępna na www.dolinawelny.eu w
zakładce „Konsultacje”) prosimy o przesłanie na adres: biuro_dolinawelny@o2.pl
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