Mažeikių rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų apklausa

MAŽEIKIŲ RAJONO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTŲ APKLAUSA
Gerb. įmonės Vadove,
Mažeikių rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Mažeikių turizmo ir verslo informacijos centras bei VšĮ
"Investicinių projektų grupė" atlieka įmonių vadovų apklausą, kuria siekiama ištirti Mažeikių rajono įmonių
naudojimąsi smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo priemonėmis bei verslo aplinkos vertinimą. Apklausa atliekama
įgyvendinant projektą „Mažeikių rajono plėtrai reikalingų svarbių strateginių dokumentų parengimas“, projekto
kodas Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-81-004. Naudojant šią anketą bus apklausiami visi Mažeikių rajono smulkaus ir
vidutinio verslo subjektai. Apklausa yra anoniminė, duomenys bus analizuojami tik apibendrinus visų apklaustųjų
atsakymus. Maloniai prašome Jūsų dalyvauti šioje apklausoje.
Apklausa trunka apie 20 minučių.
Ačiū, kad dalyvaujate šiame tyrime ir prisidedate prie geresnių ir kokybiškesnių sąlygų kūrimo smulkiajam ir
vidutiniam verslui Jūsų rajone!
- Jurgita Mikelevičiūtė, VšĮ "Investicinių projektų grupė" projektų vadovė, tel. 8652 25140

ANKETOS KLAUSIMAI
1. Jūsų įmonės/įstaigos juridinis statutas?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Uždaroji akcinė bendrovė
Akcinė bendrovė
Viešoji įstaiga
Individuali įmonė
Žemės ūkio bendrovė
Kooperatinė bendrovė
Ūkinė bendrija
Vykdau veiklą pagal individualios veiklos pažymėjimą
Vykdau veiklą pagal verslo liudijimą
Kita












2. Kiek laiko įmonė veikia Mažeikių rajono savivaldybėje?
1.
2.
3.
4.
5.







mažiau nei 1 metus
1 – 2 metus
3 – 5 metus
6 – 10 metų
daugiau nei 10 metų

3. Ar įmonė visą laiką veiklą vykdė Mažeikių rajono savivaldybėje?
1.
2.




Taip
Ne

Jei teigiamai pažymėjote punktą "Ne", nurodykite, kurioje vietovėje (savivaldybėje) iki tol buvo vykdoma įmonės veikla?
____________________________________________________________________
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4. Įmonės steigimo metai.
________________ (nurodykite įmonės steigimo metus)
5.Koks yra įmonės darbuotojų skaičius (apytiksliai) (vidutinis metinis skaičius) ?
________________ (nurodykite įmonės darbuotojų skaičių)
6. Apytiksliai nurodykite kokia dalis įmonės darbuotojų važinėja į darbą iš kitos savivaldybės (%)?
________________ % (nurodykite)
7. Iš kokios savivaldybės( –ių) atvažiuoja įmonės darbuotojai (jei taikoma)?
____________________________________________________________________________
8. Kokia buvo įmonės metinė apyvarta 2010 ir 2009 metais?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Iki 50.000 Litų
Nuo 50.000-100.000 Litų
Nuo 100.000-150.000 Litų
Nuo 150.000-200.000 Litų
Nuo 200.000-250.000 Litų
Nuo 250.000-300.000 Litų
Nuo 300.000-350.000 Litų
Nuo 350.000-400.000 Litų
Nuo 400.000-450.000 Litų
Nuo 450.000-500.000 Litų
Nuo 500.000-550.000 Litų
Nuo 550.000-600.000 Litų
Nuo 600.000-650.000 Litų
Nuo 650.000-700.000 Litų
Nuo 700.000-750.000 Litų
Nuo 750.000-800.000 Litų
Nuo 800.000-850.000 Litų
Nuo 850.000-900.000 Litų
Nuo 900.000-950.000 Litų
Nuo 950.000-1 mln. Litų

2009 m.

2010 m.











































Jei metinė apyvarta viršijo 1 mln. litų ir nė vienas aukščiau nurodytas atsakymo variantas netinka, įrašykite skaičių).
________________- 2009 metais;
________________- 2010 metais;

9. Kuris variantas geriausiai apibūdina įmonės pagrindinę prekių ir paslaugų (darbų) pardavimo
rinką? Pagrindinė rinka yra: TIK VIENAS ATSAKYMAS

1.
2.

3.
4.

Savivaldybės, kurioje įsikūrusi įmonė, teritorija
Kelių savivaldybių teritorija:
_______________________________
________________________________ _________________ (įvardykite,
kurių savivaldybių teritoriją apima įmonės vykdoma veikla)
Visa Lietuva
Užsienio rinka
Įvardykite, su kuriomis užsienio rinkomis įmonė bendradarbiauja:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Puslapis 2 iš 13






Mažeikių rajono smulkaus ir vidutinio verslo subjektų apklausa


5.

Lietuvos ir užsienio rinka
Įvardykite, su kuriomis užsienio rinkomis įmonė bendradarbiauja:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

6.

Kita
(jei
netinka
nė
vienas
aukščiau
nurodytas
______________________________________________________
_____________________________________________________

variantas):

10. Kokia yra pagrindinė įmonės veiklos sritis?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė ir žuvininkystė
Pramonė
Statyba
Prekyba; viešbučiai ir restoranai; transportas, sandėliavimas ir ryšiai
Finansinis tarpininkavimas; nekilnojamas turtas, nuoma ir kita verslo veikla
Viešasis valdymas; paslaugos socialinei sferai ir komunalinė veikla
Kita (Nurodykite):________________________________









11. Kokias veiklos rūšis pagal Ekonominės veiklūs rūšių klasifikatorių (EVRK) vykdo Jūsų įmonė?
Pvz., įmonė gamina ir parduoda dekoratyvinius medienos gaminius: padėklus, stovus gėlėms ir pan.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12.Koks procentas Jūsų įmonės nuosavybės teise priklauso...? Bendra suma turi sudaryti
100 proc.
Skaičius
1.
2.
3.
4.

Lietuvos privačiam sektoriui
Lietuvos valstybei
Užsienio valstybės privačiam sektoriui
Kita (Nurodykite):

100

%
%
%
%
%
%

13. Ar nuo įmonės steigimo datos keitėsi Jūsų įmonės vykdomų veiklų skaičius?
1.

Vykdomų veiklų skaičius nepakito

2.

Vykdomų veiklų skaičius padidėjo
Nurodykite, kokias naujas veiklas vykdote nuo įmonės steigimo datos:
_________________________________________________________

3.





Vykdomų veiklų skaičius sumažėjo
Nurodykite, kokių veiklų atsisakėte nuo įmonės steigimo datos:
_________________________________________________________
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14. Ar žinote / esate girdėję apie šias smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo/rėmimo priemones
taikomas Jūsų savivaldybėje?

1.
2.
3.
4.

Verslo konsultacijos (teikia verslo informacijos centrai, verslo inkubatoriai ar kitos
savivaldybės įstaigos)
Mokymai (teikia turizmo ir verslo informacijos centrai, kitos savivaldybės įstaigos)
Savivaldybės teikiama finansinė parama/ išlaidų kompensavimas
Kita (Nurodykite

TAIP

NE















15. Kuriomis smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo/rėmimo priemonėmis Jūs pats (pati) ir / arba
Jūsų įmonė naudojosi per pastaruosius 3 metus?

1.

2.
3.
4.

Verslo konsultacijos (teikia verslo
informacijos centrai, verslo inkubatoriai ar
kitos savivaldybės įstaigos)
Mokymai (teikia turizmo ir verslo informacijos
centrai, kitos savivaldybės įstaigos)
Savivaldybės teikiama finansinė parama/
išlaidų kompensavimas
Kita (Nurodykite): ________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

TAIP

NE

















Jei pažymėjote atsakymą "TAIP",
procentais (iki 100) įvertinkite šios
skatinimo/rėmimo priemonės
naudą Jūsų įmonei

16. Kuriomis savivaldybės teikiamomis finansinės paramos/išlaidų kompensavimo priemonėmis Jūs pats (pati) ir / arba Jūsų
įmonė naudojosi per pastaruosius 3 metus?

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Įmonės steigimo išlaidų kompensavimas /
dalinis kompensavimas
Banko palūkanų ir finansinio lizingo palūkanų
dalinis kompensavimas
Konsultavimo ir mokymo išlaidų
kompensavimas / dalinis kompensavimas
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
(perkvalifikavimo) išlaidų kompensavimas /
dalinis kompensavimas
Verslo misijų ir dalyvavimo parodose išlaidų
kompensavimas / dalinis kompensavimas
Veiklai naudojamų patalpų nuomos ar kitų
susijusių išlaidų kompensavimas
Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES
ir kitų fondų gauti rengimo išlaidų
kompensavimas / dalinis kompensavimas
Kita____________ (nurodyti)

TAIP

NE
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17. Trumpai nurodykite bei pagrįskite, kokių verslo skatinimo priemonių, Jūsų požiūriu, trūksta savivaldybėje. Jei galite,
pateikite pavyzdžių.

KLAUSIMAI SUSIJĘ SU VERSLO PLĖTROS TRIKDŽIŲ ANALIZE
Atsakant į šiuos klausimus naudojama
atsakymo.

balų rangavimo skales, kurios balų skaičiaus reikšmės nurodytos prie kiekvieno

18. Verslo plėtros trikdžiai:

Sritis

Požymiai

Kaip vertinate....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą, padėdami
"+" ženklą prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
5
labai blogai
blogai
patenkigerai
labai
namai
gerai

Mokesčių gausa
Finansiniai

Kreditavimo sąlygos

trikdžiai

Kapitalo stoka

Išorinės pagalbos

Paramos institucijų

trūkumas

skaičius
Teikiamos paramos
paslaugos
Informacijos teikimas
Įmonėje naudojamos
technologijos

Konkurencingumo

Įmonėje dirbančių

stoka

specialistų
pakankamumas
Konkurencijos
intensyvumas
Valstybės kišimasis

Valstybės politika

Įstatymai
Biurokratija
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19. Paramos verslui poreikis:

Sritis

Finansinio
rėmimo
poreikis

Ar Jūsų įmonės plėtros ir veiklos vystymo požiūriu
aktualu....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą,
padėdami "+" ženklą prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
visiškai
iš dalies
aktualu
labai
neaktualu
aktualu
aktualu

Požymiai

Palūkanų kompensavimas
Projektų finansavimas
Garantijos paskoloms
Parodų išlaidų kompensavimas
Mokymų finansavimas

Paramos
žiniomis
poreikis
Investicijų į
infrastruktūrą
poreikis

Mokesčių lengvatos
Mokesčių
administravimo
supaprastinimas
Kita (nurodykite) .........................
Mokymai ir konsultavimas
Verslo informacijos teikimas
Paraiškų rengimas
Investicijų
į
miesto/rajono
vietovių
infrastruktūrą
poreikis

20. Verslo informacijos poreikis:

Sritis

Informacijos
apie paramą
poreikis

Informacijos
apie verslo
vystymo sąlygas
ir perspektyvas
poreikis

Ar Jūsų įmonės plėtros ir veiklos vystymo požiūriu
aktualu....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą,
padėdami "+" ženklą prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
visiškai
iš dalies
aktualu
labai
neaktualu
aktualu
aktualu

Požymiai

Informacija
apie
valstybės
teikiamą ir kitokią paramą
Informacija apie institucijų,
teikiančių
paramą
SVV,
paslaugas
Informacija apie ES struktūrinius
fondus
Informacija apie verslo sąlygas
Lietuvoje
Informacija apie verslo pradžią
Informacija apie užsienio rinkas
ir potencialius partnerius
Informacija apie įstatymų ir kitų
teisės aktų keitimo iniciatyvas

Informacijos
apie verslo
fizinę plėtrą
poreikis

Informacija apie statybų ir
aplinkosauginius reikalavimus
Informacija
apie
žemės
paskirties keitimą
Informacija apie regione esančią
ir planuojamą infrastruktūrą
būtiną verslo plėtrai
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21. Verslui būtinos infrastruktūros potencialas:

Sritis

Kaip vertinate....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą,
padėdami "+" ženklą prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
5
labai
blogai
patengerai
labai
blogai
kinamai
gerai

Požymiai

Kaip vertinate savivaldybės
Verslo
infrastruktūros
plėtros
potencialas

vykdomą teritorijų planavimo
politiką?
Kaip vertinate miesto
infrastruktūros potencialą verslo
plėtros požiūriu?
Kaip vertinate nuo Mažeikių
miesto nutolusių rajono vietų
infrastruktūros potencialą verslo
plėtros požiūriu?
Kaip vertinate teikiamas
komunalines paslaugas?
Kaip vertinate teikiamų
komunalinių paslaugų kainas?
Kaip vertinate elektros tiekimą?
Kaip vertinate vandentiekio ir
nuotekų sistemas?
Kaip vertinate dujotiekio sistemą?
Kaip vertinate telekomunikacijos
paslaugas (įskaitant ir interneto
ryšį)?
Kaip vertinate gyvenamųjų kvartalų
teikiamą naudą verslo vystymuisi?
Kaip vertinate verslo ir gyvenamųjų
kvartalų tarpusavio sąveiką?
Kaip vertinate kelių būklę Mažeikių
mieste
Kaip vertinate kelių būklę nuo
Mažeikių miesto nutolusiose
rajono vietose?
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22. Technologijų poreikis:

Sritis

Technologijų
poreikis

Ar Jūsų įmonės plėtros ir veiklos vystymo požiūriu
aktualu....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą,
padėdami "+" ženklą prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
visiškai
iš dalies
aktualu
labai
neaktualu
aktualu
aktualu

Požymiai

Įmonė pasigenda savivaldybės
įtakos rinkai garsinant įmones
įsidiegusias pažangias technologijas
Įmonė pasigenda savivaldybės
organizuojamų renginių, kurių
metu įmonės galėtų pristatyti
pasiekimus ir technologinę pažangą
visuomenei
Įmonė pasigenda savivaldybės
sprendimo mažinti nekilnojamojo
turto mokesčius įmonėms
investuojančioms į technologijų
atnaujinimą
Įmonė pasigenda savivaldybės
įtakos rinkai nustatant
technologijas, kurios gali būti
naudojamos (pvz., tik energiją
taupančios ir ekologiškos)
Įmonė pasigenda didesnės naujų
technologijų pasiūlos
Įmonė pasigenda palankesnio
vartotojų požiūrio į naujas
technologijas
Įmonė pasigenda didesnės naujų
technologijų įvairovės ir jų įsigijimo
galimybių
Įmonė pasigenda savivaldybės
įtakos rinkai skiriant finansinę
paramą įmonėms, atnaujinančioms
technologijas
Įmonė pasigenda darbuotojų
nusiteikimo diegti ir naudoti naujas
technologijas
Įmonė pasigenda darbuotojų
nusiteikimo tobulinti gamybos,
paslaugų teikimo ar pardavimo
procesus rinkoje
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23. Įmonės žmogiškojo kapitalo vertinimas:

Sritis

Žmogiškojo
kapitalo
vertinimas

Požymiai

Kaip vertinate....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą, padėdami "+" ženklą
prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
5
Netailabai
blogai
patengerai
labai
koma
blogai
kinamai
gerai

Kaip vertinate kaimo
gyventojų, dirbančių Jūsų
įmonėje, gebėjimą įsisavinti
naujas technologijas
Kaip vertinate kaimo
gyventojų,kaip įmonės
darbuotojų, žinių lygį
Kaip vertinate kaimo
gyventojų gebėjimą
prisitaikyti prie darbo sąlygų
Kaip vertinate dirbančiųjų
norą ir pasirengimą mokytis
ir įgyti žinias bei gebėjimus
Kaip vertinate kaimo
gyventojų,dirbančių Jūsų
įmonėje, lojalumą ir
atsidavimą organizacijai
Kaip vertinate kaimo
gyventojų kvalifikaciją ir
kompetenciją dirbti įmonėje?
Kaip vertinate kaimo
gyventojų mobilumą ir
atvykimo į darbą galimybes
Kaip vertinate kaimo darbo
rinką ir darbuotojų pasiūlą
bei jų suradimo galimybes
Kaip vertinate miesto
gyventojų, dirbančių Jūsų
įmonėje, gebėjimą įsisavinti
naujas technologijas
Kaip vertinate miesto
dirbančiųjų norą ir
pasirengimą mokytis ir įgyti
žinias ir gebėjimus
Kaip vertinate miesto
gyventojų gebėjimą
prisitaikyti prie darbo sąlygų
Kaip vertinate miesto darbo
rinką ir darbuotojų pasiūlą
bei jų suradimo galimybes
Kaip vertinate miesto
gyventojų, dirbančių Jūsų
įmonėje, lojalumą ir
atsidavimą organizacijai
Kaip vertinate miesto
gyventojų, kaip įmonės
darbuotojų, žinių lygį
Kaip vertinate miesto
gyventojų kvalifikaciją ir
kompetenciją dirbti įmonėje
Kaip vertinate miesto
gyventojų mobilumą ir
atvykimo į darbą galimybes
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24. Mažeikių rajono kaimiškųjų vietovių vertinimas verslo plėtros požiūriu:

Sritis

Automobilinių
kelių
būklė
[kaimiškosiose
vietovėse, ne
Mažeikių
mieste]

Krovinių
gabenimo
sąlygos rajone
[kaimiškosiose
vietovėse, ne
Mažeikių
mieste]
Susisiekimo
sąlygos rajone
[kaimiškosiose
vietovėse, ne
Mažeikių
mieste]

Ekonominis
patrauklumas
[kaimiškosiose
vietovėse, ne
Mažeikių
mieste]

Darbo jėgos
įsigijimo
sąlygos rajone
[kaimiškosiose
vietovėse]

Kaip vertinate....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą,
padėdami "+" ženklą prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
5
labai
blogai
patengerai
labai
blogai
kinamai
gerai

Požymiai

Automobilinių kelių priežiūra šaltuoju
metų laiku (žiemą, esant sniegui, ledui)
Mažeikių rajone
Automobilinių kelių remonto darbų
organizavimą Mažeikių rajone
Kelių ir jų dangos būklę Mažeikių
rajone
Transporto srauto pralaidumą
automobilių keliuose Mažeikių rajone
Kelių infrastruktūros išsivystymą
Mažeikių rajone
Krovinių gabenimo sąlygos geležinkeliu
Mažeikių rajone

Krovinių gabenimo sąlygos automobilių
keliuose Mažeikių rajone

Susisiekimo su verslo objektais sąlygos
Mažeikių rajone
Keleivių vežimo sąlygas automobiliu
keliuose Mažeikių rajone
Susisiekimą su įmone visuomeniniu
transportu Mažeikių rajone
Susisiekimą
su
įmone
nuosavu
transportu Mažeikių rajone
Vartotojų keliamus reikalavimus Jūsų
parduodamai produkcijai ir paslaugai
Mažeikių rajone
Reikalingų paslaugų, žaliavų, priemonių
ir pan.įsigijimo galimybes Mažeikių
rajone
Vartotojų apimtis Mažeikių rajone
Konkurentų
priimamų
sprendimų
racionalumą ir parankumą Jūsų verslui
Mažeikių rajone
Darbo jėgos kainos Mažeikių rajono
kaimiškose vietovėse
Nekvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą
Mažeikių rajono kaimiškose vietovėse
Kvalifikuotos darbo jėgos įsigijimo
sąlygas Mažeikių rajono kaimiškose
vietovėse
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25. Mažeikių miesto vertinimas verslo plėtros požiūriu:

Sritis

Automobilinių
kelių
būklė
[Mažeikių
mieste]

Krovinių
gabenimo
sąlygos rajone
[Mažeikių
mieste]
Susisiekimo
sąlygos rajone
[Mažeikių
mieste]

Ekonominis
patrauklumas
[Mažeikių
mieste]

Darbo jėgos
įsigijimo
sąlygos rajone
[Mažeikių
mieste]

Kaip vertinate....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą,
padėdami "+" ženklą prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
5
labai
blogai
patengerai
labai
blogai
kinamai
gerai

Požymiai

Automobilinių kelių priežiūra šaltuoju
metų laiku (žiemą, esant sniegui, ledui)
Mažeikių mieste
Automobilinių kelių remonto darbų
organizavimą Mažeikių mieste
Kelių ir jų dangos būklę Mažeikių
mieste
Transporto srauto pralaidumą
automobilių keliuose Mažeikių mieste
Kelių infrastruktūros išsivystymą
Mažeikių mieste
Krovinių gabenimo sąlygos geležinkeliu
Mažeikių mieste
Krovinių
gabenimo
sąlygos
automobilių keliuose Mažeikių mieste
Susisiekimo su verslo objektais sąlygos
Mažeikių mieste
Keleivių vežimo sąlygas automobiliu
keliuose Mažeikių mieste
Susisiekimą su įmone visuomeniniu
transportu Mažeikių mieste
Susisiekimą su įmone nuosavu
transportu Mažeikių mieste
Vartotojų keliamus reikalavimus Jūsų
parduodamai produkcijai ir paslaugai
Mažeikių mieste
Reikalingų
paslaugų,
žaliavų,
priemonių ir pan.įsigijimo galimybes
Mažeikių mieste
Vartotojų apimtis Mažeikių mieste
Konkurentų priimamų sprendimų
racionalumą ir parankumą Jūsų verslui
Mažeikių mieste
Darbo jėgos kainos Mažeikių mieste
Nekvalifikuotos darbo jėgos pasiūlą
Mažeikių mieste
Kvalifikuotos darbo jėgos įsigijimo
sąlygas Mažeikių mieste
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26. Bendras savivaldybės patrauklumo vertinimas:

Sritis

Kaip vertinate....?
Kiekvienai pozicijai skirkite Jūsų manymu teisingą balą,
padėdami "+" ženklą prie konkretaus skaičiaus.
1
2
3
4
5
labai
blogai
patengerai
labai
blogai
kinamai
gerai

Požymiai

Bendras
savivaldybės
patrauklumo
vertinimas

Savivaldybės
dėmesį
verslo
organizacijoms
Valdžios gebėjimą ieškoti abiem
pusėms priimtino sprendimo
varianto
Politikų gebėjimą atstovauti verslo
interesus
Administracinius ir politinius
veiksmus, su kuriais susiduriama
plečiant verslą
Biurokratijos lygį
Verslo aplinkos saugumą
Savivaldybės lengvatas, taikomas
verslui
Lobistinių santykių užmezgimo su
verslo priežiūros institucijomis
paprastumą
Veiklos vykdymo paprastumą
Vykdomos
veiklos
kaštus,
susijusius su veikla regiono
teritorijoje
Nekilnojamojo turto mokesčio
dydį
Sudarytas sąlygas verslo plėtrai

27. Mažeikių rajono savivaldybės išskirtinumas kitų savivaldybių atžvilgiu ir šių aspektų panaudojimas verslo plėtotei

1.
2.

3.

TAIP

NE

Ar vykdydami veiklą pasinaudojate tuo, kad įmonė įsikūrusi pasienio teritorijoje?
Ar pasienio teritorija Jūsų įmonės veiklos požiūriu teikia pranašumų lyginant su
kitomis panašiomis įmonėmis, vykdančiomis veiklą toliau nuo pasienio
teritorijos?





Jei pažymėjote atsakymą "TAIP", nurodykite, kokių pranašumų įžvelgiate?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________









Ar Jūsų manymu savivaldybė pakankamai išnaudoja situaciją, jog yra netoli
Latvijos pasienio?
Jei atsakėte "NE", kokių svarbių verslo nišų savivaldybė, būdama arti Latvijos
pasienio, Jūsų požiūriu, neišnaudoja?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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28. Jei manote, kad anketos klausimuose nebuvo paklausta svarbios informacijos, savo idėjas bei pastabas maloniai prašome
pateikti čia:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

DĖKOJAME UŽ JŪSŲ ATSAKYMUS IR PAGALBĄ
PLANUOJANT MAŽEIKIŲ RAJONO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERLO
PLĖTROS PRIORITETUS
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