ANKIETA DOT. JAKOŚCI PROWADZONYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH
I FUNKCJONOWANIA LGD STOLEM
1. Czy słyszał/a Pan/Pani o możliwościach otrzymania wsparcia finansowego za pośrednictwem LGD
Stolem?
a) Tak (jeżeli zaznaczono tak proszę o wskazanie z jakiego źródła )
- spotkania informacyjne
- strona internetowa www.lgdstolem.pl
- bezpośrednio w biurze LGD Stolem
- prasa
- radio
- inne (proszę wskazać jakie):………………………………………………………
b) Nie
2. Jak ocenia Pan/Pani skuteczność narzędzi informacyjnych wykorzystywanych przez LGD Stolem? (
ocenić w skali od 1 do 5 lub jeżeli nie mają państwa zdania na ten temat wstawić X w odpowiednią
rubrykę)
a) Strona www
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5
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Bardzo dobrze
Nie mam zdania na ten temat
b) Mailing
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źle

Bardzo dobrze

Nie mam zdania na ten temat
c) Ogłoszenia w prasie
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Bardzo dobrze

Nie mam zdania na ten temat
d) Ogłoszenia radiowe
1 *
źle
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Bardzo dobrze

Nie mam zdania na ten temat
e) Newsletter
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Bardzo dobrze

Nie mam zdania na ten temat
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*Jeżeli w którejś z rubryk zaznaczyli państwo 1 lub 2 prosimy o wskazanie działań jakie powinno podjąć LGD
w celu usprawnienia wskazanych narzędzi komunikacyjnych.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy brał/a Pan/Pani udział w działaniach informacyjnych organizowanych przez LGD Stolem?
a) Tak (jeżeli zaznaczono Tak, proszę wskazać w jakich)
- spotkania informacyjne
- warsztaty z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej
- bezpośrednie doradztwo w biurze LGD Stolem
b) Nie
4. Jak ocenia Pan/Pani materiały przekazywane podczas warsztatów organizowanych przez LGD?
a) Bardzo przydatne
b) Mało przydatne
Proszę uzasadnić:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Trudno powiedzieć
Proszę uzasadnić:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Nie brałem udziału
5. Jak ocenia Pan/Pani stronę internetową www.lgdstolem.pl ? (można zaznaczyć więcej niż jedną
odpowiedź)
a) Czytelna
b) Przejrzysta
c) Mało czytelna
d) Skomplikowana
e) Wyczerpująca zawartość informacji
f) Zbyt mała zawartość informacji
g) Inne:……………………………………………………………………………………………………………………………….
h) Nie widziałem/am
6. Czy informacje zawarte na stronie www.lgdstolem.pl są dla Pana/Pani :
a) W pełni zrozumiałe
b) Raczej zrozumiałe
c) Trudno powiedzieć
d) Niezrozumiałe
7. Prosimy o wskazanie Państwa uwag, przemyśleń na temat prowadzonych przez LGD Stolem działań
komunikacyjnych?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….....................................................
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