ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W DZIERŻONIOWIE
Niniejsza ankieta została opracowana na potrzeby pilotażowego programu wzmacniania udziału mieszkańców
w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego pn. „Decydujmy Razem”. W ramach tego projektu opracowany
zostanie Program Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Dzierżoniowa. Ankieta jest anonimowa, a udzielone przez
Państwa odpowiedzi umożliwią uwzględnienie stanowiska przedsiębiorców przy opracowaniu tego dokumentu.
Dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie ankiety!
Burmistrz Dzierżoniowa oraz Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości
1. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod następującymi względami:
(Proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie „1” oznacza bardzo źle, a „5”- bardzo dobrze.)
Wysokości podatków i opłat lokalnych?
1
2
3
4
5
Dostępności lokali nadających się na prowadzenie działalności
gospodarczej?

1

2

3

4

5

Dostępności terenów pod inwestycje?

1

2

3

4

5

Stanu dróg?

1

2

3

4

5

Dostępu do potencjalnych źródeł finansowania prowadzonej
działalności (pożyczki, kredyty)?

1

2

3

4

5

Dostępu do programów pomocowych dla przedsiębiorców
(Pomoc De Minimis, Regionalna Pomoc Inwestycyjna)?

1

2

3

4

5

Dostępności do wykwalifikowanych pracowników?

1

2

3

4

5

Dostępu do ważnych dla przedsiębiorców informacji?

1

2

3

4

5

2. Proszę wskazać maksymalnie trzy największe przeszkody w prowadzonej przez Pana/Panią działalności?
 Wysokie opłaty i podatki lokalne.
 Trudności w znalezieniu lokali nadających się na
prowadzenie działalności gospodarczej.
 Brak dostępu do terenów pod inwestycje.
 Zły stan dróg.
 Brak dostępu/ ograniczony dostęp do pożyczek i
kredytów na prowadzenie działalności
gospodarczej.
 Brak programów wspierających
przedsiębiorców.

 Brak dostatecznej liczby pracowników
o wymaganych kwalifikacjach
(Jakich? Np. chemików, ślusarzy)
……………………………………………….........
 Brak dostępu do ważnych dla
przedsiębiorców informacji
(Jakich?).............................................
 Inne (Jakie?)
...................................................

3. Z których spośród następujących form wspierania przedsiębiorców przez gminę miejską Dzierżoniów chciałby
Pan/chciałaby Pani skorzystać? (Proszę o zaznaczenie znakiem X odpowiedź „tak” lub „nie”)
Obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych.

tak

nie

Wsparcia finansowego (poręczenia i pożyczki).

tak

nie

Lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach.

tak

nie

Punktu obsługi przedsiębiorców, oferującego porady prawne, finansowo-księgowe itp.

tak

nie

Szkoleń. (Jakich?).............................................................................................................................

tak

nie

Terenów pod inwestycje.

tak

nie

Akcji promujących lokalne firm i ich wyroby.

tak

nie

Innych. (Z jakich?) ....................................................................................................................

tak

nie

4. Czy planuje Pan/ Pani przeniesienie swojej działalności (w części lub w całości) poza teren miasta Dzierżoniowa?
 Tak

Nie
Jeżeli TAK, to co skłania Pana/Panią do zmiany lokalizacji firmy? (Proszę podać maksymalnie trzy powody):
1...........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................
5. Które z poniższych instytucji, działań i programów wspierających przedsiębiorczość są Panu/Pani znane i z których
Pan/Pani korzystał lub właśnie korzysta?
Proszę o postawienie znaku „x” w odpowiednich wierszach tabeli.
Instytucje, działania, programy:

Znam:

Korzystam/Korzystałem(łam):

Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu
Dzierżoniowskiego
Inkubator przedsiębiorczości
Dzierżoniowskie Centrum Biznesu
Punkt Informacji Funduszy Europejskich
Gminne Centrum Informacji
Powiatowy Urząd Pracy
Społeczna Rada Przedsiębiorców
Ulgi w podatku od nieruchomości (Pomoc de
Minimis/ Regionalna Pomoc Inwestycyjna)
Inne (jakie?)...................................

6. Czy polecił(a)by Pan/Pani Dzierżoniów jako dobre miejsce do prowadzenia własnej firmy?


tak, dlaczego?................................................................................................................................................
….



nie, dlaczego?................................................................................................................................................

7. Jakiego rodzaju działalność prowadzi Pana/Pani firma? Proszę opisać główne produkty i/lub usługi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
8. Ilu pracowników zatrudnia firma? (proszę zaznaczyć właściwe)

1-9
 50 - 249

10 - 49
 250 i więcej
9. Jak długo Pana/Pani firma istnieje na rynku?

Do 12 m-cy

1-5 lat

6-10 lat
10. Forma organizacyjno-prawna:

spółka prawa handlowego,

spółka prawa cywilnego,

spółdzielnia,

 11-15 lat
 Powyżej 15 lat

 działalność gospodarcza prowadzona przez osobę
fizyczną,
 inna. (Jaka? Np. fundacje, stowarzyszenia.)
……………………………………………………………….

11. Jak ocenia Pan/Pani działania samorządu na rzecz lokalnych przedsiębiorców?

Bardzo dobrze.
 Źle.

Dobrze.
 Bardzo źle

Nie mam zdania.

Uwagi i komentarze:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

