Gmina: ………………………………………………..
Sektor: …………………………………………………

Turystyka
ocena
obiekty, obszary
funkcjonowania

1. Położenie obiektów turystycznych w gminie w
odniesieniu do regionu i jego atrakcyjności
(dojazd, oznakowanie, odległości itp.).

2. Zasoby przyrodnicze, historyczne i kulturowe
wpływające na ofertę, jakość, rozwój gminy.

3. Atrakcyjność oferty turystycznej
obiektów/gminy (noclegi, gastronomia, atrakcje,
produkty, usługi).

Jakie są elementy pozytywne, wywierające
korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia,
bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

Jakie są elementy negatywne, wywierające
niekorzystny wpływ na rozwój, konieczne
zmiany, zbyt kosztowne, nieistotne dla
gminy/obszaru?

4. Dostępność do obiektów, atrakcji regionu
(infrastruktura).

5. Środowisko przyrodnicze.

6. Udogodnienia wspierające aktywny, zdrowy
wypoczynek.

7. Bezpieczeństwo turysty/klienta.

8. Dominujące grupy klientów/turystów
odwiedzające gminę. Segmentacja rynku (wybór
grup docelowych np. seniorzy, rodziny z dziećmi)

9. Stosowane metody promocji i reklamy
obiektów/atrakcji/gmin.

10. Stosowane formy sprzedaży oferty
turystycznej, usług, produktów turystycznych,
atrakcji turystycznej.

11. Wiodące produkty, usługi, atrakcje
turystyczne.

12. Stan i jakość zatrudnienia w turystyce gminy.
Kwalifikacje obsługi obiektu, produktu, usługi,
atrakcji.
13. Cechy atrakcji turystycznych, oferty
turystycznej produktu zwiększające lub
ograniczające zainteresowanie
klientów/turystów.
14. Zgodność usług i produktów turystycznych z
trendami rozwoju turystyki w regionie, kraju,
Europie – podaj przykłady.
15. Jakie pomysły partnerskie w ramach sprzedaży
usług, produktów turystycznych oraz wspólnych
działań promocyjnych sprawdzają się, a które są
stratą czasu lub są zbyt kosztowne.
16. Cechy marki turystycznej regionu wpływające
na rozwój branży turystycznej.

Gmina: ………………………………………………..
Sektor: …………………………………………………

Kultura, edukacja, oświata
ocena
obiekty, obszary
funkcjonowania

1. Położenie obiektów infrastruktury społecznej i
kulturalnej w gminie (świetlice, domy kultury,
kina, itp. - odległość, dojazd, połączenie
komunikacyjne)
2. Dostępność obiektów infrastruktury społecznej
i kulturalnej (godziny otwarcia, możliwość
skorzystania, różnorodność oferty, stan
techniczny itp.).
3. Ilość i zróżnicowanie wydarzeń kulturalnych na
terenie gminy. Możliwość rozwijania
zainteresowań, pasji, ilość i jakość oferty
spędzania wolnego czasu.

Jakie są elementy pozytywne, wywierające
korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia,
bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

Jakie są elementy negatywne, wywierające
niekorzystny wpływ na rozwój, konieczne
zmiany, zbyt kosztowne, nieistotne dla
gminy/obszaru?

4. Aktywność lokalnych artystów/wytwórców,
możliwość poznania oraz kultywowania lokalnego
folkloru, kuchni, tradycji, rzemiosł.
5. Działalność kół gospodyń, stowarzyszeń i
innych organizacji społecznych oraz ilość i jakość
podejmowanych przez nie inicjatyw.
6. Ilość, poziom, jakość nauczania i stan
techniczny placówek oświatowych na terenie
gminy.
7. Dostęp do żłobków, przedszkoli, szkół
podstawowych, szkół gimnazjalnych i szkół
średnich na terenie gminy.
8. Możliwość skorzystania przez dzieci i młodzież
szkolną z pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych,
kursów, szkoleń, warsztatów.

9. Dostępność oraz stan techniczny boisk, placów
zabaw, sal dydaktycznych, sal gimnastycznych itp.
10. Zaangażowanie placówek oświatowych i
kulturalnych w życie społeczne i kulturalne gminy
oraz ich współpracę z jednostkami
samorządowymi.

Gmina: ………………………………………………..
Sektor: …………………………………………………

Opieka zdrowotna i społeczna

ocena
obiekty, obszary
funkcjonowania

1. Dostępność opieki zdrowotnej, ilość
przychodni, gabinetów specjalistycznych, aptek,
jakość obsługi, stan techniczny.
2. Działania profilaktyczne zapobiegające
alkoholizmowi, narkomanii i innym nałogom
wśród młodzieży/mieszkańców.
3. Poziom oraz możliwość korzystania z
bezpłatnych badań/akcji profilaktycznych
(badanie mammograficzne, badanie cukru,
oddawanie krwi, itp.).

Jakie są elementy pozytywne, wywierające
korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia,
bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

Jakie są elementy negatywne, wywierające
niekorzystny wpływ na rozwój, konieczne
zmiany, zbyt kosztowne, nieistotne dla
gminy/obszaru?

4. Dostępność domów opieki dla osób starszych,
samotnych matek. Potrzeba funkcjonowania tego
rodzaju obiektów.
5. Wsparcie dla rodzin, osób starszych,
samotnych, niepełnosprawnych (forma i jakość
pomocy, punkty konsultacyjne).

6. Aktywizacja osób 50+ (jakość, dostępność,
formy, kursy zawodowe przekwalifikowujące).

7. Działania organizacji społecznych, instytucji
samorządowych w celu przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu.

Gmina: ………………………………………………..
Sektor: …………………………………………………

Infrastruktura techniczna, ochrona środowiska
ocena
obiekty, obszary
funkcjonowania

1. Dostępność komunikacyjna gminy (drogi
ekspresowe, krajowe, gminne, dojazdowe,
komunikacja publiczna, kolej). Stan techniczny.
2. Stan oraz dostęp do wodociągów, kanalizacji,
oczyszczalni ścieków, chodników, parkingów,
oświetlenia na terenie gminy.
3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej
zrealizowane w ostatnich latach oraz plany
inwestycyjne samorządu w tym zakresie.

Jakie są elementy pozytywne, wywierające
korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia,
bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

Jakie są elementy negatywne, wywierające
niekorzystny wpływ na rozwój, konieczne
zmiany, zbyt kosztowne, nieistotne dla
gminy/obszaru?

4. Obiekty użyteczności publicznej (posterunek
policji, Urząd Pocztowy, bank, bankomat, toalety
publiczne), ich stan techniczny, dostępność, ilość.

5. Świadomość na temat ochrony środowiska oraz
podejmowane w tym obszarze inicjatywy.
6. Dbałość o czystość w miejscach użyteczności
publicznej (segregacja odpadów, ilość
ogólnodostępnych koszy na śmieci, utrzymanie
porządku przy obiektach publicznych, trawniki)

Gmina: ………………………………………………..
Sektor: …………………………………………………

Przedsiębiorczość
ocena
firma , dziedzina
funkcjonowania

1. Czynniki związane z lokalizacją lokalnych firm
wpływające na rozwój (dojazd, otoczenie,
konkurencja).
2. Czynniki związane ze strategią rozwoju regionu
(województwa), wpływające na lokalny biznes
(podatki, strefy ekonomiczne, zagospodarowanie
przestrzenne, infrastruktura drogowa, kolejowa).
3. Instrumenty finansowe wykorzystywane w
procesie rozwoju biznesu w aspekcie ich
dostępności i użyteczności dla przedsiębiorcy
lokalnego (pożyczki, kredyty, dotacje, inne).

Jakie są elementy pozytywne, wywierające
korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia,
bardzo istotne, ważne dla przedsiębiorcy?

Jakie są elementy negatywne, wywierające
niekorzystny wpływ na rozwój, konieczne
zmiany, zbyt kosztowne, nieistotne dla
przedsiębiorcy?

4. Oferta lokalnego biznesu w aspekcie regionu i
popytu na nie (główne produkty, usługi, wartości
oferowane).
5. Struktura zatrudnienia w lokalnych firmach w
aspekcie zawodów poszukiwanych, zatrudnienia
sezonowego, dostępnych kwalifikacji
pracowników.

6. Obecność konkurencji firm lokalnych w
odniesieniu do skali regionu.

7. Innowacyjność oferowanych lokalnie produktów
i usług w odniesieniu do regionu.

8. Koszty stałe lokalnego biznesu (podatki,
biurokracja, energia, marketing, informatyka,
inne).

9. Ocena lokalnych produktów i usług jako
regionalnych (które produkty/usługi lokalne mają
charakter regionalny?).

10. Produkty i usługi lokalne oferowane w
partnerstwie. Proszę podać przykłady.

11. Najważniejsze czynniki wpływające na lokalny
biznes (proszę podać po 3 pozytywne i
negatywne).

12. Formy promocji i reklamy w odniesieniu do ich
obecnego stosowania na rynku lokalnym, ocena
ich skuteczności oraz dostrzeganych potrzeb.

13. Segmenty klientów, odbiorców mające
największy wpływ na rozwój firmy/firm lokalnych.

14. Trendy rozwoju biznesu lokalnego.

Gmina: ………………………………………………..
Sektor: …………………………………………………

Zasoby ludzkie
ocena
potencjał, wiedza,
doświadczenie, rozwój
1. Czynniki wpływające na rozwój
osobowy/zawodowy mieszkańców gminy
(wykształcenie, kursy, szkolenia, zdobyte
doświadczenie).
2. Sposób wymiany informacji dotyczących ofert
pracy na linii pracodawca-potencjalny pracownik
stosowany i dostępny obecnie na lokalnym rynku
pracy.
3. Sektory i branże o największych i najmniejszych
możliwościach zatrudnienia na lokalnym rynku
pracy.

Jakie są elementy pozytywne, wywierające
korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia,
bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

Jakie są elementy negatywne , wywierające
niekorzystny wpływ na rozwój, konieczne
zmiany, zbyt kosztowne, nieistotne dla
gminy/obszaru?

4. Możliwości samozatrudnienia na lokalnym rynku
pracy.

5. Możliwości podjęcia pracy na lokalnym rynku.

6. Pomoc jednostek samorządowych/społecznych
pomagają w poszukiwaniu pracy, zdobywaniu
doświadczenia, podnoszeniu kwalifikacji.

7. Kwalifikacje mieszkańców gminy pozwalające
znaleźć zatrudnienie u lokalnych pracodawców.

