Formularz zgłoszeniowy do konkursu o Nagrodę Pomorską „GRYF GOSPODARCZY 2019”
w kategorii

GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM
Wypełnione zgłoszenie należy przesłać na adres mailowy Biura Konkursu
prp@pomorskie.eu najpóźniej do 15.07.2019 r. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia
zostanie przesłane zwrotnym mailem.
W przypadku nie otrzymania potwierdzenia w ciągu 2 dni roboczych należy skontaktować
się z Biurem Konkursu pod nr tel. (58) 32 68 123; (58) 32 68 300 lub e-mail:
prp@pomorskie.eu
Nr zgłoszenia

Data wpływu

Opis kategorii konkursowej
Kategoria GMINA PRZYJAZNA PRZEDSIĘBIORCOM skierowana jest do samorządów
lokalnych na terenie województwa pomorskiego, które w konsekwentnie
i systematycznie prowadzą działania na rzecz rozwoju i wspierania
przedsiębiorczości na swoim obszarze.
Ocena zgłoszeń w kategorii Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom zostanie
przeprowadzona przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza w trybie oceny
punktowej wypełnionej ankiety.
Instrukcja wypełniania ankiety w ramach projektu "Gmina Przyjazna
Przedsiębiorcom".
1. Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na każde zadane w ankiecie pytanie.
2. Na pytania zamknięte, w których należy wybrać odpowiedź spośród dostępnych,
prosimy zaznaczyć wybraną przez Państwa opcję w dowolny sposób, umożliwiający
jednoznaczne stwierdzenie, którą odpowiedź wybrano.
3. W przypadku pomyłki, lub chęci zmiany odpowiedzi, odpowiedź błędną należy
zaznaczyć okręgiem i dopisać wyraz "Błąd", zaznaczyć odpowiedź prawidłową oraz
opatrzyć dokonaną zmianę parafką osoby wypełniającej ankietę.
4. Cześć pytań zamkniętych posiada prośbę, oraz pole przeznaczone do uszczegółowienia
odpowiedzi. Jeśli takie pola dotyczą udzielanych przez Państwa odpowiedzi, uprzejmie
prosimy o wyczerpujące rozwinięcie tematu, aby przedstawić precyzyjną sytuację Gminy i
umożliwić obiektywne porównanie potencjału przedsiębiorczego wszystkich jednostek
biorących udział w konkursie.
5. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, wszelkich odpowiedzi w imieniu RIGP
udzieli Państwu: p.Paulina Stawicka, tel. 512 273 888, p.stawicka@rigp.pl
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ANKIETA
dla gmin uczestniczących w projekcie „Gmina Przyjazna
Przedsiębiorcom”
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania
dotyczące reprezentowanej przez Państwa Gminy. Uzyskanie pełnych informacji
pozwoli organizatorom projektu „Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom” na dokonanie
rzetelnej analizy stanu obecnego. Otrzymane informacje posłużą również do
sporządzenia raportu z badania gmin województwa pomorskiego, który zostanie
upubliczniony przez organizatorów po rozstrzygnięciu konkursu.

Informacje ogólne na temat Gminy:
Gmina:
Powiat:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Adres strony internetowej:
Wójt / Burmistrz / Prezydent:
Imię i nazwisko:
Osoba wskazana do kontaktu:
Bezpośredni tel. i mail:
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Pytania szczegółowe dotyczące Gminy:
1. Gmina posiada aktualną strategię rozwoju Gminy (wieloletnia – powyżej 5 lat):
 TAK
 NIE
2. W Gminie istnieje gminny program rozwoju przedsiębiorczości, lub w strategii znajduje się

cel strategiczny poświęcony rozwojowi przedsiębiorczości
 TAK
 NIE
3. W Gminie istnieją strategie cząstkowe (wymienić):
a. wieloletni plan inwestycyjny
 TAK
 NIE
b. gminny program rozwoju sieci drogowej
 TAK
 NIE
c. strategia rozwoju turystyki Gminy
 TAK
 NIE
d. gminny program poprawy bezpieczeństwa
 TAK
 NIE
e. inne związane z rozwojem przedsiębiorczości
 TAK
 NIE
W przypadku wskazania odpowiedzi „TAK” w pytaniu „e”, prosimy o podanie przykładów:

4. Urząd Gminy posiada system zarządzania jakością, np. ISO, CRM lub inny:
 TAK
 NIE

Jeśli wskazano odpowiedź „TAK”, prosimy o wskazanie systemu:
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5.Ile wynoszą wydatki inwestycyjne majątkowe na 1 mieszkańca (według danych za 2018
rok)?

6. Ile wynosi zadłużenie Gminy w stosunku do dochodów budżetowych (na dzień
31.12.2018)?

7.Jaka jest wartość środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskana ze źródeł

pozabudżetowych na 1 mieszkańca (na dzień 31.12.2018)?

8. Ile wynoszą wydatki budżetu na administrację na 1 mieszkańca (według danych za 2018

rok)?

9. Ile wynoszą wydatki na rozwój przedsiębiorczości w stosunku do wydatków Gminy ogółem

(według danych za 2018 rok)?

10. Prosimy podać liczbę podmiotów gospodarczych, osób prowadzących działalność

gospodarczą na terenie gminy plus liczba rolników (pow. 8 ha) na 1.000 mieszkańców (na
dzień 31.12.2018):

11. Czy na terenie Gminy znajduje się punkt informacji gospodarczej lub turystycznej?
 TAK
 NIE
12. Ile organizacji pozarządowych działa na terenie Gminy?
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13. Ile organizacji przedsiębiorców lub ich oddziałów działa na terenie Gminy?

14. Ile instytucji otoczenia biznesu lub ich oddziałów działa na terenie Gminy (np. fundusze

pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, stowarzyszenia, fundacje, inkubatory
przedsiębiorczości, specjalne stref) ekonomiczne, gminne rady przedsiębiorczości)

15. Czy w prowadzonych przez Gminę szkołach podstawowych lub gimnazjalnych są

prowadzone

jakiekolwiek

zajęcia

(obowiązkowe

lub

dodatkowe)

poświęcone

przedsiębiorczości?
 TAK
 NIE

Jeśli tak, prosimy wskazać jakie:

16. Czy na stronie internetowej Gminy (BIP) jest zakładka dla inwestorów lub przedsiębiorców

zawierająca podstawowe i aktualne informacje?
 TAK
 NIE
17. Czy w Radzie Gminy / Miasta działa komisja rady powołana specjalnie do dbania o rozwój

przedsiębiorczości?
 TAK
 NIE

18. Jaki procent powierzchni Gminy jest pokryty aktualnymi planami zagospodarowania

przestrzennego (na dzień 31.12.2018)?
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19. Czy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy istnieje dostęp do aktualnych planów

zagospodarowania przestrzennego?
 TAK (100% planów)
 NIE
 CZĘŚCIOWO, w _______%

20. Ile wynosi (przeciętnie) czas oczekiwania na wypis i wyrys z miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy?

21. Ile wynosi (przeciętnie) czas oczekiwania na decyzję o warunkach zabudowy?

22. Czy istnieje możliwość załatwiania spraw i uzyskiwania informacji drogą elektroniczną?
 TAK
 NIE

Jeśli tak, prosimy o podać jakie sprawy można załatwiać lub jakie informacje można uzyskiwać
drogą elektroniczną:

23. Czy w Gminie istnieje elektroniczna skrzynka podawcza?
 TAK
 NIE
24. Inne przydatne informacje:

25. Czy Gmina podejmowała w ciągu ostatnich 12 miesięcy inicjatywy na rzecz wspierania
przedsiębiorczości?
 TAK
 NIE
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Jeśli tak, prosimy o krótkie przedstawienie tych inicjatyw:

26. Czy Gmina wspiera szkolnictwo zawodowe?
 TAK
 NIE
Jeśli tak, prosimy o wskazanie w jaki sposób:

27. Czy w Gminie odbyły się spotkania dla przedsiębiorców / rolników?
 TAK
 NIE
Jeśli tak, prosimy o wskazanie ilości oraz zakresu tematycznego organizowanych spotkań:

Imię i Nazwisko (osoby reprezentującej gminę)

Telefon (osoby wypełniającej zgłoszenie)

Data i Podpis (osoby wypełniającej zgłoszenie)
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