ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

АНКЕТА
заинтересовани страни от стратегия за ВОМР за рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен
1. Посочете името си, ако желаете: ………………………………………………………………………….
2. Вие сте?

 мъж  жена
 нает  учащ
 18-29 години

 със собствен бизнес  безработен  пенсионер
 30-65 години
 Над 65 години

3. Вие представлявате?  частния сектор

 гражданския сектор

 публичния сектор

 юридическо лице  физическо лице/гражданин
4. Вие работите в сферата на?
 Рибарство
 Търговия
 Промишленост
 Транспорт
 Строителство

 Селско, горско стопанство
 Финанси и застраховане
 Образование
 Услуги
 Туризъм, хотели, ресторанти

 Здравеопазване и социални дейности
 Култура, спорт и развлечения
 НПО
 Държавно управление и администрация
 Други

5. Познавате ли МИРГ и дейността на МИРГ?  Да  Не
6. Участвали ли сте с проект по стратегия изпълнявана от МИРГ?  Да  Не
7. Какво е отношението Ви към реализиране на стратегия по ВОМР от МИРГ?
 Силно положително  Положително  Равнодушно  Негативно
8. Бихте ли участвали в разработването на стратегията за ВОМР?
 Да, с участие

 Да, с подкрепа

 Не

9. Бихте ли реализирали/участвали в проект по стратегията за ВОМР?
 Да, като бенефициент

 Да, като целева група

 Не

10. Какво би ви възпряло да не реализирате проект по стратегия за ВОМР?
 Липсва ми опит
 Дълги срокове
 Липсва ми финансов ресурс
 Много е сложно  Очаквам друг да реши проблема  Нямам фирма
11. Можете ли да намерите връзка на дейността си с рибарството и аквакултурите?
 Да, пряка

 Да, косвена

 Не

12. Предпочитате ли да участвате с проект по друга програма различна от стратегията на МИРГ?
 Не

 Да, по стратегия на МИГ

 Да, по друга програма

Вашата препоръка за стратегията за ВОМР: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Проект BG14MFOP001-4.001-0003-C01 „Разработване на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен“
договор №МДР-МП-01-10/27.06.2017 г
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020
BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство чрез ПМДР 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Уважаеми г-не/г-жо,
Това проучване има за цел да помогне за определяне на основните заинтересовани страни от
разработване и реализация на стратегия за ВОМР в рибарска област Бяла-Долни чифлик-Аврен.
Всички отговори ще се обработват съвместно, което гарантира анонимността.
Указания за попълване на анкетата:
Въпрос 1: Бихте могли да посочите Вашето име или да останете анонимни.
Въпрос 2: Моля маркирайте Вашия отговор на всеки ред.
Въпрос 3: Моля маркирайте Вашия отговор на всеки ред.
Въпрос 4: Моля маркирайте един отговор.
Въпрос 10: Моля маркирайте един отговор.

Благодарим за отделеното време!
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