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ANKIETA 

Szanowni Państwo, 

Poniższa ankieta służy do zobrazowania Państwa oceny rozwoju działalności 

gospodarczej na obszarze Regionu Kluczbork- Namysłów- Olesno. Jest ona anonimowa, a 

dane będą prezentowane zbiorczo przez zespół projektu Strategii Rozwoju. Państwa 

odpowiedzi dotyczące działalności gospodarczej na terenie Regionu są dla nas szczególnie 

istotne. To między innymi dzięki Państwa odpowiedziom będziemy mogli przedstawić 

rzetelny projekt Strategii Rozwoju, omówić wizje, cele, kierunki rozwoju w Regionie 

Kluczbork- Namysłów- Olesno. 

Serdecznie zachęcamy do udziału w ankiecie.  

1. W którym roku rozpoczęli Państwo działalność rolniczą/pozarolniczą (data 

wpisu do KRS, CEIDG, inne)? 

Do 1989r.
 

1990-2004
 

2005-2013
 

2014
 

 

2. Wielkość zatrudnienia: 

Działalność jednoosobowa
 

2-9
 

10-49
 

50-249
 

250 i więcej
 

 

3. Czy pierwsza siedziba/miejsce wykonywania Państwa działalności znajdowała/o 

się na obszarze Regionu? 

Tak
 

Nie (jeżeli wybrano tą odpowiedź proszę o podanie roku przeniesienia 
siedziby/miejsca wykonywania działalności na teren regionu) ………………….
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4. Proszę o wskazanie branży Państwa działalności: 

Usługi Handel Transport
 

Rolnictwo Przemysł Inna (jaka?) ……………….
 

 

5. Jak ocenia Pan/Pani możliwość rozwoju prowadzonego działalności 

rolniczej/pozarolniczej na obszarze Regionu ? 

 

 Bardzo dobrze, mam możliwości rozwoju prowadzonej działalności. 
Współpraca z samorządem terytorialnym jest pozytywna.   

 Dobrze, mam możliwości rozwoju prowadzonej działalności. Współpraca z 
samorządem terytorialnym jest neutralna.   

 Przeciętnie, nie współpracuję z samorządem terytorialnym. 

 Znikome szanse na rozwój działalności. 

 Nie widzę żadnych szans na rozwoju prowadzonej przeze mnie działalności. 

 

6. Jak oceniają Państwo bieżącą sytuację finansową gospodarstwa/firmy? 

Bardzo dobra
 

Dobra
 

Przeciętna
 

Zła
 

Bardzo zła
 

 

7. Czy korzystali Państwo w ramach prowadzonej działalności 

rolniczej/pozarolniczej z zewnętrznych form wsparcia finansowego? 

TAK NIE KATEGORIA 

  Instrumenty finansowe o charakterze komercyjnym  
(pożyczki, kredyty i inne) 

  Finansowanie ze środków europejskich (np. POKL, 
PO IG, pożyczki Jeremie) 

  dotacje z budżetu Skarbu Państwa (np. Funduszu 
Pracy, PFRON, inne) 

  Inne – jakie, wymień: 
………………………………………………………………………………… 
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8. Jak ocenia Pan/Pani warunki prowadzenia działalności rolniczej/ pozarolniczej 

w Regionie? Proszę o ocenę poniższych kategorii w skali 1-5 (1- bardzo źle, 5- 

bardzo dobrze). 

 Dostępność gruntów i nieruchomości na działalność rolniczą/ pozarolniczą 

 Poziom infrastruktury technicznej 

 Współpraca z samorządem terytorialnym (pomoc, doradztwo, program 
wsparcia gospodarstw/ firm) 

 Koszty prowadzenia działalności rolniczej/ pozarolniczej na terenie Regionu 
(np. wynajem/ dzierżawa, podatki, poziom płac) 

 Możliwość pozyskania pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami 

 Inne, jakie? Wymień 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Które z niżej przedstawionych propozycji wsparcia lokalnej działalności są 

realizowane w Państwa Regionie?  Zaznacz prawidłową odpowiedź (TAK lub 

NIE) 

TAK NIE KATEGORIA 
 

  Tworzenie stref ekonomicznych 

  Zrzeszanie przedsiębiorców, rolników, rzemieślników (np. stowarzyszenia, 
klastry, izby gospodarcze)  

  Wsparcie finansowe przedsiębiorców, rolników, rzemieślników – np. ulgi w 
podatkach lokalnych 

  Poziom infrastruktury technicznej np. kanalizacji, prądu, gazu, sieci 
telekomunikacyjnej, Internetu 

  Poziom infrastruktury logistycznej np. drogi, koleje, parkingi, magazyny 

  Pomoc formalna przy zakładaniu i prowadzeniu działalności rolniczej/ 
pozarolniczej 

  Promocja przedsiębiorców, rolników, rzemieślników działających na terenie 
regionu np. wydawanie folderów informacyjno- promocyjnych organizacja 
targów, wyjazdów na spotkania z biznesmanami, wsparcie eksportu 
wyrobów, nawiązywanie kontaktów z inwestorami 

  Pomoc w znalezieniu lub wyszkoleniu kadry: pracowników, stażystów, 
wolontariuszy  

  Wsparcie w zatrudnianiu pracowników, doposażeniu stanowisk pracy np. 
przy zatrudnianiu młodych osób, osób niepełnosprawnych 

  Pomoc w znalezieniu odpowiednich nieruchomości np. gruntu pod 
inwestycje, wynajmu, dzierżawy, kupna, leasingu 

  Inne – jakie ? Wymień: 
a. 
b . 
c. 
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10. Proszę o zaproponowanie zadania inwestycyjnego (np. budowa chodnika, 

renowacja elewacji lub nieinwestycyjnego (np. szkolenia), które jest istotne z 

punktu Pana/ Pani, do zrealizowania w okresie 2014-2020. 

a. Nazwa zadania:…………………………………………………………………………………….. 

b. Opis zadania (na czym ma polegać zadanie):  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

c. Miejsce realizacji zadania (miejscowość ulica nr): 

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

 

11. Jak oceniają Państwo podejście przedstawicieli samorządu terytorialnego do 

osób prowadzących działalność rolniczą/pozarolniczą? 

Bardzo życzliwe, pomocne, wyróżniające się 
 

Dobre, na właściwym poziomie
 

Neutralne
 

Niesprzyjające
 

Zniechęcające do prowadzenia działalności
 

 

 

DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE ANKIETY! 

 

 


