CHESTIONAR
privind Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu
pentru perioada 2016 – 2020
1. Despre dumneavoastra
Nume
Prenume
Adresa
Telefon
Email
Organizaţia/adresa
(daca este cazul)
2. Care dintre următoarele domenii descrie cel mai bine zona dvs. de activitate, interes sau
experienţă?
Învăţământ
Administratie publica
Sănătate
Social
Cultură, traditii
Silvicultura
Economic/Afaceri
Turism
Societate civilă
Mestesuguri
Agricultura, zootehnie, apicultura,
Altele
pomicultura
(precizaţi
care)
3. Care sunt domeniile de interes administrativ care necesita interventii?
Infrastructura rutiera intracomunitara
Servicii situatii de urgenta
Infrastructura apa-canal
Servicii sociale
Parcuri, scuaruri, spatii verzi
Infrastructura culturala
Retea comunicatii (telefonie, internet)
Monumente istorice
Iluminat public
Islazuri, pasuni
Terenuri, facilitati pentru sport
Servicii de sanatate
Locuri de joaca
Servicii veterinare
Salubritate publica
Servicii fitosanitare
Infrastructura si facilitati turism
Piete, targuri
Infrastructura educationala
Cult, religie
Altele
(precizaţi care)
4. Care sunt domeniile de interes comunitar care necesita interventii?
Actiuni pentru protectia mediului
Dezvoltarea evenimentelor locale
Regenerare economica si sociala pentru
Actiuni de conservarea si dezvoltarea
categoriile defavorizate
traditiilor si mestesugurilor
Actiuni pentru sprijinirea si protejarea copiilor
Promovarea produselor locale
defavorizati si varstnicilor, voluntariat
Formare si reorientare profesionala
Educatie non-formala
Altele
(precizaţi care)

5. Care sunt domeniile de interes economic care necesita interventii?
Agricultura de camp
Productia de materii prime
Pomicultura
Productia de bunuri
Zootehnia
Procesarea materiilor prime locale
Apicultura
Turism, Agroturism
Piscicultura
Informatica
Prestari servicii
Mestesuguri
Comert
Alimentatie publica
Altele
(precizaţi care)
Acceptaţi ca răspunsurile cuprinse in acest chestionar să fie făcute publice? Incercuiti
varianta aleasă!
Aveţi alte comentarii, recomandări, sugestii care recomandati sa fie avute in vedere cu
privire la Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu? Incercuiti varianta
aleasă! In cazul in care raspunsul dumneavoastra este DA, va rugam sa consemnati
recomandarile dumneavoastra in spatial de mai jos.

Da / Nu
Nu

Da

…………………………………………………………………
(Semnatura respondent)

………………………………………
(Data zz/ll/aaaa)

Echipa GAL Microregiunea Horezu va multumeste pentru atentie si implicare.

