
Ankieta oceniająca jakość funkcjonowania Biura
"Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin
Dobrzyńskich Region Północ"
Szanowni Państwo, 
zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety ewaluacyjnej, której celem jest 
zebranie opinii nt. jakości pracy Biura LGD, świadczonego doradztwa, kompetencji pracowników 
Biura LGD, przydatności przekazanej wiedzy, a także adekwatności realizowanych działań 
komunikacyjnych i partycypacyjnego wdrażania LSR.  
Zebrane informacje pozwolą dostosować zakres i jakość naszych usług do Państwa potrzeb. Ankieta 
jest anonimowa.

*Wymagane

1. 1. Jak oceniają Państwo jakość pracy Biura LGD? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Bardzo wysoko

 Wysoko

 Średnio

 Źle

 Bardzo źle

2. W przypadku odpowiedzi w pyt. 1 "źle" lub
"bardzo źle" prosimy o uzasadnienie



3. 2. Jak Państwo oceniacie stronę internetową stowarzyszenia (www.elgd.pl)? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Bardzo dobrze

 Dobrze

 Dostatecznie

 Źle

 Bardzo źle

4. W przypadku odpowiedzi w pyt. 2 "źle" lub
"bardzo źle" prosimy o uzasadnienie

5. 3. W jakich działaniach realizowanych przez LGD Państwo uczestniczyli: *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Doradztwo

 Kawiarenka dla obywateli

 Szkolenia, warsztaty

 Działania animacyjne

 Inne: 

6. 4. W jakim zakresie korzystał/-a Pan/Pani z działań informacyjno-doradczych oferowanych
przez LGD? *
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Informacje ogólne odnośnie LGD i LSR

 Informacje o zakresie działań możliwych do objęcia wsparciem w ramach LSR

 Wsparcie w zakresie wypełniania dokumentacji aplikacyjnej odnośnie przeprowadzanych
przez LGD naborów

 Informacje odnośnie kryteriów wyboru poszczególnych operacji/projektów do
dofinansowania

 Wsparcie w zakresie rozliczania realizowanych operacji/projektów

 Nie korzystałem/-am z tego typu działań (przejdź do pyt.7)

 Inne: 

7. 5. Jak oceniają Państwo jakość działań informacyjno-doradczych oferowanych przez
pracowników biura LGD? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Bardzo wysoka

 Wysoka

 Średnia

 Zła

 Bardzo zła

8. W przypadku zaznaczenia w pyt. 5
odpowiedzi "zła" lub "bardzo zła" proszę
uzasadnić

https://www.google.com/url?q=http://www.elgd.pl&sa=D&ust=1549439547432000&usg=AFQjCNFtraPW1ZgSf8Vt-4L0Cqs5LqlQOw


9. 6. Jak oceniają Państwo przygotowanie merytoryczne pracowników Biura LGD pod kątem
realizowanych działań informacyjno-doradczych?
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Bardzo wysoko

 Wysoko

 Średnio

 Źle

 Bardzo źle

10. W przypadku zaznaczenia w pyt. 6
odpowiedzi "źle" lub "bardzo źle" prosimy o
uzasadnienie

11. 7. W jakim stopniu określiłby/-aby Pan/Pani swoją znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju
dla obszaru LGD? *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Bardzo dobrze

 Dobrze

 Średnio

 Prawie wcale

 Wcale

12. 8. Z jakimi rodzajami działań informacyjno-promocyjnych LGD miał/-a Pan/Pani
styczność? (można zaznaczyć kilka opcji) *
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 strona internetowa, profil na portalu społecznościowym

 ogłoszenia w prasie lokalnej

 spoty w telewizji kablowej

 plakaty

 ulotki, broszury

 imprezy promocyjne (pikniki, animacje, punkty informacyjno-konsultacyjne LGD)

 Inne: 

13. 9. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność stosowanych przez LGD działań informacyjno-
promocyjnych *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Bardzo wysoko

 Wysoko

 Średnio

 Źle

 Bardzo źle



Technologia

14. W przypadku zaznaczenia w pyt. 9 odpowiedzi "źle" lub "bardzo źle" prosimy o
uzasadnienie
 

 

 

 

 

15. 10. Jeśli macie Państwo jakieś uwagi, sugestie odnośnie działalności LGD i Biura LGD
prosimy o ich wskazanie poniżej
 

 

 

 

 

Metryczka

16. M.1. Płeć *
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Kobieta

 Męźczyzna

17. M.2. Wiek
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 do 24 lat

 25-34 lata

 35-50 lat

 powyżej 50 lat

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

