
Ankieta na potrzeby Programu Wspierania
Przedsiębiorczości w Gminie Przystajń

Niniejsza  ankieta  została  opracowana  na  potrzeby  przygotowania  Programu
Wspierania Przedsiębiorczości w Gminie Przystajń na lata 2016-2021. Jej celem jest
aktywne  włączenie  Państwa,  jako  przedsiębiorców,  w  proces  planowania  działań
i  projektów,  których  celem  będzie  rozwój  sektora  gospodarczego  i  stymulacja
lokalnego rynku pracy na terenie naszej gminy. 
Państwa  odpowiedzi  pozwolą  nam na  uwzględnienie  w tym dokumencie  założeń
i planów, które oparte będą o realne potrzeby gminy i przedsiębiorców działających
na jej terenie.

Ankieta  jest  anonimowa,  a  podsumowanie  wyników badania  dostępne  będzie  po
zakończeniu opracowania Programu.
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!

Wójt Gminy Przystajń
       Henryk Mach
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Dane o przedsiębiorstwie

*wymagane

1. Jaką ma Pan/Pani firmę - proszę sklasyfikować swoje przedsiębiorstwo: * 

□  Mikroprzedsiębiorca (tj. przedsiębiorca, który w okresie 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał
średniorocznie do 10 pracowników)
□ Mały przedsiębiorca (tj. przedsiębiorca, który w okresie 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał
średniorocznie mniej niż 50 pracowników)
□  Spółka prawa handlowego (sp. jawna, sp. z o.o., spółka komandytowa)
□  Średni przedsiębiorca (tj. przedsiębiorca, który w okresie 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał
średniorocznie mniej niż 250 pracowników)
□  Duży przedsiębiorca (tj. przedsiębiorca, który w okresie 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał
średniorocznie więcej niż 250 pracowników) 

2. Jaka jest forma prawna prowadzonej przez Pana/Panią firmy? *

   □   Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
   □   Spółka cywilna
   □   Spółka jawna
   □   Spółka z o.o.
   □   Spółka akcyjna
   □   Inne: …...............................................

3. Jaka jest forma własności Pańskiej firmy? *

  □    przedsiębiorstwa prywatne (w tym przedsiębiorstwa będące własnością pojedynczych osób,
        jak i rodzin oraz spółki)
  □    przedsiębiorstwa spółdzielcze
  □    przedsiębiorstwa będące własnością pracowników 

4. W jakiej branży prowadzi Pan/Pani swoją firmę? *

  □    Przemysł
  □    Rolnictwo
  □    Budownictwo
  □    Handel hurtowy i detaliczny
  □    Transport, gospodarka magazynowa i łączność
  □    Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
  □    Gastronomia - Hotele i restauracje
  □    Inne: …..........................................................................................................................................

5. Jak długo prowadzi Pan/Pani swoją firmę? *

  □    Do 5 lat
  □    od 5-10 lat
  □    Powyżej 10 lat 
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Miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

6.  Proszę  wskazać  minimum  3  czynniki,  które  decydują  o  wyborze  lokalizacji  prowadzenia
działalności gospodarczej na danym terenie lub wpływają na rozwój firmy? *

    □   Oczekiwania pracowników co do wynagrodzenia
    □   Cena gruntów/wynajmu lokali/zakupu lokali
    □   Dostęp do rynków zbytu
    □   Dostęp do terenów inwestycyjnych o odpowiedniej wielkości, 
          wyposażanych  w infrastrukturę
    □   Czynniki naturalne takie jak dostęp do surowców, źródeł energii, zasobów wodnych lub 
         ograniczenia ekologiczne
    □   Dostęp do wykwalifikowanej kadry
    □   Dostęp do siły roboczej w ujęciu ilościowym
    □   Dostęp do infrastruktury komunikacyjnej, w tym drogowej
    □   Oferowane dla przedsiębiorców ulgi i udogodnienia
    □   Tradycje rodzinne – biznes prowadzony w danym miejscu pokoleniowo
    □   Inne: …...............................................................................................................

7.  Proszę  wskazać  3  najistotniejsze  utrudnienia  w  prowadzeniu  Pani/Pana  działalności
gospodarczej: *

    □  Duża ilość sklepów wielkopowierzchniowych utrudniających działalność drobnego handlu
    □  Niedostateczna ilość pracowników o kwalifikacjach zgodnych z oczekiwaniami firmy
    □  Utrudniony dostęp do źródeł finansowania działalności gospodarczej
    □  Rezygnacja pracowników, w tym młodych ludzi, z kontynuacji pracy w Pańskiej firmie i ich 
        wyjazd do pracy za granicę
    □  Słabo rozwinięta infrastruktura drogowa lub jej niski stan techniczny
    □  Bardzo duża konkurencja na rynku
    □  Zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej (w tym koszty zatrudnienia)
    □  Mała liczba firm konsultingowych i doradczych wspierających prowadzenie firmy
    □  Inne: …...................................................................................................................

8. Co najbardziej według Pana/Pani ogranicza rozwój firmy oraz co Gmina może zrobić w celu
ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Przystajń?

9.  Proszę  wskazać  minimum  3  czynniki,  które  Pani/Pana  zdaniem  wspierają  prowadzenie
działalności gospodarczej w Gminie Przystajń? *

    □  Gmina postrzegana jest jako dobra perspektywa do rozwoju
    □  dobrze rozwinięty potencjał rolniczy i turystyczny 
    □  dogodne położenie i powiązania komunikacyjne 
    □  Rozwój prywatnej przedsiębiorczości
    □  Odpowiednia  ilość terenów inwestycyjnych na terenie gminy
    □  Dobry dostęp do sieci telefonicznej i internetowej 
    □   Inne:  …........................................................................................................................................
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10. Proszę wskazać minimum 3 działania samorządu, które Pana/Pani zdaniem są najistotniejsze dla
rozwoju przedsiębiorczości w gminie: *

   □   Dostępność terenów inwestycyjnych dostosowanych do potrzeb inwestorów
   □   Działania mające na celu promocję przedsiębiorczości
   □   Wprowadzenie nowych zachęt podatkowych
  □  Zapewnienie wsparcia inwestorom decydującym się na lokalizację swojej firmy w gminie aż do
sfinalizowania inwestycji
 □ Zaangażowanie  władz  samorządowych  w  poprawę  oferty  edukacyjnej  odpowiadającej  na
potrzeby lokalnego rynku pracy
  □    Dostosowanie planów miejscowych do potrzeb firmy i jej rozwoju
  □    Promocja Gminy na terenie Polski  i za granicą jako miejsca atrakcyjnego dla inwestorów
  □    Inne: …..........................................................................................................................................

11.  Z  jakich  działań  obecnie  podejmowanych  przez  władze  gminy  lub  instytucje  publiczne
korzystała Pani/Pan do tej pory? *

  □    Udział w konferencjach i spotkaniach gospodarczych
 □  Dotacje  z  budżetu  gminy  na  zadania  związane  z  modernizacją  źródeł  ciepła  lub  montaż
ekologicznych systemów przygotowania C.W.U
  □    Dotacje, kredyty lub pożyczki preferencyjne na rozwój przedsiębiorstwa ze 
środków zewnętrznych (w tym UE)
  □    Oferta terenów inwestycyjnych na terenie Gminy
  □    Wsparcie z PUP (bezpośrednio lub pośrednio np. w formie zatrudnienia 
stażystów dofinansowanych ze środków PUP)
  □    Ulgi podatkowe w podatkach lokalnych
  □    Inne:  ….........................................................................................................................................

12.  Jaka  jest  Pani/Pana  ogólna  opinia  o  warunkach  prowadzenia  działalności  gospodarczej
w Gminie Przystajń. Proszę uzasadnić.

13.  Proszę  dokończyć  zdanie:  Uważam,  że  Gmina  Przystajń  jest  atrakcyjnym  miejscem  do
zainwestowania w…    ? *

   □    Edukacja, doradztwo, konsulting
   □    Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
   □    Budownictwo
   □    Gastronomia - Hotele i restauracje
   □    Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
   □   Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 
        działalności gospodarczej
   □   Przemysł
   □   Transport, gospodarka magazynowa i łączność
   □   Rolnictwo
   □   Handel hurtowy i detaliczny
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   □    Inne: ….........................................................................................................................................

14. Czy poleci Pani/Pan Gminę Przystajń jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej? *

    □     Tak
    □     Nie 

Proszę uzasadnić odpowiedź:

16.  W ostatnich  latach  Gmina  Przystajń  odnotowuje  zmniejszającą  się  liczbę  mieszkańców co
w dużej  mierze  związane  jest  z  wyjazdem do  pracy  za  granicę  i  do  dużych  miast  zwłaszcza
absolwentów i  osób młodych,  co  według Pani/Pana zachęci  osoby młode do związania  swojej
przyszłości z gminą? Jakie kroki należy podjąć by te osoby w mieście zatrzymać?
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Zakończenie
Inne  Pani  /  Pana  uwagi  dotyczące  sposobu  badania  ankietowego  i  Programu  Wspierania
Przedsiębiorczości na terenie Gminy Przystajń. 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety
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