Ankieta badawcza poziomu rozwoju przedsiębiorczości
Szanowni Państwo,
każdego dnia dokładamy wszelkich starań by żyło Wam się lepiej, dlatego tak ważna jest dla nas
Wasza opinia, zdanie ale także informacja na temat wyzwań z jakimi się mierzycie.
Rozpoczęliśmy pracę nad
STRATEGIĄ ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2021-2031.
Ankieta ma charakter anonimowy.
Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 15 listopada i dostarczenie do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pakosławiu.
Z góry dziękujemy za współpracę.
1) Jak ocenia Pani/Pan warunki życia i rozwoju przedsiębiorczości w gminie Pakosław?
(w każdym obszarze proszę zaznaczyć jedną odpowiedź X)

OBSZAR

Bardzo
dobrze

Lokalny rynek pracy
Wychowanie przedszkolne
Szkolnictwo podstawowe
Dostępność kultury
Dostępność rozrywki
Dostępność sportu i rekreacji
Pomoc społeczna
Opieka zdrowotna
Mieszkalnictwo
Bezpieczeństwo publiczne
Dostępność placówek handlowousługowych
Dostępność sieci wodociągowej
Dostępność sieci kanalizacyjnej
Dostępność sieci gazowej
Dostępność i stan sieci drogowej
Dostępność komunikacji lokalnej
Dostępność sieci Internetowej
Wsparcie w ramach uzyskiwania
informacji o dofinansowaniach UE
Tworzenia warunków do rozwoju
biznesu
Dostępność do wykwalifikowanych
pracowników
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Dobrze

Średnio

Źle

Bardzo
źle

Transport publiczny- możliwość
przemieszczania się pracowników
2) Jakie problemy w Pani/Pana opinii najczęściej dotykają przedsiębiorców w gminie Pakosław?
(w proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi- X)
Brak ulg dla przedsiębiorców
Brak wyznaczonej strefy inwestycyjnej
Brak wsparcia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
Brak wykwalifikowanych pracowników
Brak chęci do pracy ze strony pracowników
Niedostateczne wsparcie ze strony gminy w tworzeniu warunków przedsiębiorczych
Brak szkoleń branżowych/specjalistycznych
Niedostateczna współpraca między firmami
Niedostateczna współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego (Urząd Gminy, Starostwo,
PUP)
Niskie morale pracowników
Inne (jakie?)
3) Jak długo prowadzi Pani/Pan przedsiębiorstwo?
(w proszę zaznaczyć jedną odpowiedź- X)
Do 1 roku
Od roku do 3 lat
Od 3 do 5 lat
Od 5 do 10 lat
Powyżej 10 lat
4) Ile osób zatrudnia Pani/Pan w swoim przedsiębiorstwie?
(w proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi- X)
1-5 osób
6-15 osób
16-50 osób
51-250 osób
Powyżej 250 osób
5) Jaka jest główna forma prowadzonej przez Panią/Pana działalności?
Handel
Produkcja
Usługi
6) Czy planuje Pani/Pan rozwój przedsiębiorstwa pod kątem zatrudnienia pracowników?
Od 1-5 pracowników
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Od 6-15 pracowników
Nie planuję
7) Jak oceniłaby/oceniłby Pan zapotrzebowanie w swojej firmie na stażystów, praktykantów?
Od 1 do 2 osób
Od 3 do 5 osób
Od 6 do 10 osób
8) Czy zatrudnia Pani/Pan osobę z niepełnosprawnością?
Tak
Jeżeli tak, to ile?
Nie
9) Czy rozważa Pani/Pan zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami w ciągu dwóch lat?
Tak, mam plany zatrudnić osoby z niepełnosprawnością i ubiegać się o refundowane
wynagrodzenie
Tak, ale nie będziemy ubiegać się refundowane wynagrodzenie
Nie będziemy zatrudniać takich osób
Nie wiem/trudno powiedzieć
10) Jakie znaczenie dla Pani/Pana działalności gospodarczej ma świadczona przez PEFRON usługa
dofinansowania do wynagrodzenia dla firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami?
Bardzo duże znaczenie
Duże znaczenie
Średnie znaczenie
Małe znaczenie
Bardzo małe znaczenie
11) Czy jako przedsiębiorca korzysta Pani/Pan z usług podwykonawców?
Tak
Nie
12) Z jakich usług podwykonawców korzysta Pani/Pan jako przedsiębiorca?

Stałe podwykonywanie realizowanych zamówień
Okresowe podwykonywanie realizowanych zamówień
Usługi księgowe i administracja płacowo-kadrowa
Pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania
Doradztwo prawne
Poprawa efektywności zarządzania np. poprzez kursy, szkolenia
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