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       АНКЕТНА КАРТА 

 
Уважаеми госпожи и господа, 
Обръщаме се към Вас с молба да споделите интереса си относно изготвянето на 

Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на община Завет 
и община Кубрат като попълните тази анкетна карта.  

 
Приемете нашите искрени благодарности за отделеното време и внимание! 

 
Инструкция за попълване: Моля, отбележете предпочитания от вас отговор като 
поставите знака Х в  ⇒ , или допишете на отбелязаното място: „…...”.  

1. Кого представлявате? 
Публичен сектор  
Стопански сектор  

Нестопански сектор  
Друго (посочете какво)……………..… 

2. В коя област развивате дейност? 
Индустрия  
Услуги  

Селско стопанство  
Друго (посочете какво)……………….. 

3. Изпълнявали ли сте проекти по  Програма за развитие на селските райони 2007 –2013? 
Да  Не 
4. Запознати ли сте с Програмата за развитие на селските райони 2014 –2020? 
Напълно съм запознат/а  
Отчасти  

Не съм запознат/а  
Не представлява интерес за мен

5. Запознати ли сте с подхода „Водено от общностите местно развитие”? 
Напълно съм запознат/а  
Отчасти  

Не съм запознат/а  
Не представлява интерес за мен

6. Проявявате ли интерес към прилагането му на територията на община Завет и  община 
Кубрат? 
Да 
Не 

Отчасти 
Не представлява интерес за мен 

7. Считате ли, че за територията на община Завет и община Кубрат би било добре да се 
изготви и прилага Стратегия за Водено от общностите местно развитие?
Да 
Не 

Отчасти 
Не представлява интерес за мен

8. Бихте ли подготвили проекти за започване и/или развитие на бизнес по стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”? 
Да 
Не 

Отчасти 
Не представлява интерес за мен 

9. Към изготвянето на проект по коя от изброените по-долу Програми в рамките на 
стратегия за Водено от общностите местно развитие, на територията на община Завет и  
община Кубрат, бихте проявили интерес? 
Програма за развитие на селските 
райони 
Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 

Оперативна програма „Околна среда“ 
Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 
Не представлява интерес за мен 

10. Какви биха били  основните Ви мотиви за разработване на проект по стратегията за 
Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат”? 
Нямам такива 
Улеснен достъп до информация за 
възможностите за финансиране  

По-голяма възможност за получаване 
на финансиране  
Друго (посочете какво)……………..… 
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