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ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZESTNIKÓW 

SPOTKAŃ W OKRESIE OD 19.09.2016 DO 30.09.2016 W RAMACH   
KAMPANII INFORMACYJNO – PROMOCYJNEJ DOTYCZĄCEJ  

GŁÓWNYCH ZAŁOŻEŃ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 
 

1. Przynależność do grupy defaworyzowanej (zaznaczyć X) 

 
Osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych  

Osoba długotrwale bezrobotna  

Osoba młoda do (18 - 35 lat)  

Osoba 50+  

Kobieta wiejska  

Nie dotyczy  

 

2. Organizacja spotkania informacyjnego (zaznaczyć x) 

 zdecydowanie 
tak 

raczej 
tak 

raczej 
nie 

zdecydowanie 
nie 

nie 
dotyczy 

Czy został Pan/i odpowiednio wcześniej 
zawiadomiony/a o terminie i miejscu 
spotkania 

     

Czy miejsce spotkania było dobrze 
przygotowane 

     

Czy spotkanie odbywało się z zaplanowanym 
wymiarze 

     

 
 zdecydowanie 

za długie 
raczej za 
długie 

w sam 
raz 

raczej za 
krótkie 

zdecydowanie 
za krótkie 

Czy wymiar czasowy szkolenia był 
wystarczający 

     

 
3. Osoba prowadząca spotkanie  (zaznaczyć x) 

 zdecydowanie 
tak 

raczej 
tak 

raczej 
tak 

zdecydowanie 
tak 

Czy treści przedstawiane na spotkaniu odpowiadały     



     

  

                                                                           
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”                                                       

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Ankieta opracowana przez Lokalną Grupę Działania “Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach  poddziałania 19.4. „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”                                                                          
PROW 2014-2020. 

 

   2 
 

jego tematowi 

Czy osoba prowadząca była dobrze przygotowana 
merytorycznie do prowadzenia spotkania 

    

Czy treści dotyczące głównych założeń strategii 
były przekazywane w zrozumiały i przystępny 
sposób 

    

Czy podczas spotkania panowała dobra atmosfera 
sprzyjająca komunikacji i współpracy 

    

 

4. Materiały szkoleniowe (zaznaczyć x) 
 tak nie 

Czy otrzymał Pan/i materiały dotyczące treści 
poruszanych na spotkaniu 

  

 
 
 zdecydowanie 

tak 
raczej 

tak 
raczej 

nie 
zdecydowanie 

nie 

Czy przekazane Panu/i materiały wyczerpująco 
omawiały zagadnienia poruszane na spotkaniu  

    

Czy materiały były pomocne w trakcie omawiania 
poszczególnych zagadnień na spotkaniu 

    

Czy przekazane przez prowadzących materiały 
będą dla Pan/i pomocne w przyszłości  

    

 

5. Przydatność spotkania informacyjnego 
 zdecydowanie 

tak  
raczej 
tak  

raczej 
nie  

zdecydowanie 
nie 

Czy spotkanie spełniło Pan/i  oczekiwania      

Czy spotkanie poszerzyło Pan/i wiedzę na temat 
Lokalnej Strategii Rozwoju i możliwości 
dofinansowania z programu Leader  

    

 
Uwagi, sugestie dla LGD:  

 
Dziękujemy za poświęcony czas 


