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Ankieta ewaluacyjna 

Drodzy Państwo, 

uprzejmie prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety służącej ocenie jakości i efektywności 

przeprowadzanego konkursu pn. „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 

Przekazane przez Państwa uwagi i sugestie pragniemy wykorzystać w celu doskonalenia 

organizacji konkursu w kolejnych edycjach. 

 

1. Czy Państwa zdaniem konkurs oraz organizowana konferencja finałowa ma znaczenie dla wzrostu 

zaangażowania/aktywności środowisk wiejskich w działania na rzecz lokalnej wspólnoty?  

(Prosimy o wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce) 

 

NIE RACZEJ NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 

    

 

2. Czy Państwa zdaniem konkurs oraz organizowana konferencja finałowa przyczyniają się do 

poszerzenia operacji wiedzy i informacji w zakresie możliwości wykorzystania funduszu sołeckiego 

dla rozwijania aktywności społecznej i obywatelskiej? (Prosimy o wstawienie znaku X w 

odpowiedniej rubryce) 

 

NIE RACZEJ NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 

    

 

3. Czy Państwa zdaniem konkurs oraz organizowana konferencja finałowa dają szanse promocji 

przykładów inicjatyw służących rozwojowi „małych ojczyzn” i aktywności mieszkańców, którzy  

w bezinteresowny sposób podejmują się działań służących krzewieniu aktywności lokalnej? 

(Prosimy o wstawienie znaku X w odpowiedniej rubryce) 

 

NIE RACZEJ NIE RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 
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4. W jakim stopniu organizowany konkurs oraz organizowana konferencja finałowa sprzyjają 

aktywizacji, mobilizacji mieszkańców wsi do realizacji inicjatyw, które służą wzmocnieniu wiejskiej 

wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi?  

(Prosimy o wstawienie znaku X pod wybrana cyfrą, gdzie: 1 = słabo,  5 = bardzo dobrze) 

 

1 2 3 4 5 

     

 

5. W jakim stopniu  konkurs oraz organizowana konferencja finałowa przyczyniają się do poszerzenia 

wiedzy, informacji i świadomości środowisk wiejskich w zakresie możliwości i  efektywnych 

sposobów na zmianę funkcji i oblicza wsi przy optymalnym wykorzystaniu zasobów środowiska 

naturalnego? 
(Prosimy o wstawienie znaku X pod wybrana cyfrą, gdzie: 1 = słabo,  5 = bardzo dobrze) 

 

1 2 3 4 5 
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Czy Państwa zdaniem zapisy zawarte w regulaminie i pozostałej dokumentacji konkursowej 

(załącznikach do regulaminu) są czytelne i zrozumiałe? (Prosimy o wstawienie znaku X  

w odpowiedniej rubryce) 

 

NIE* RACZEJ NIE* RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 

    

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, bądź „RACZEJ NIE”, prosimy przedstawić Państwa 

propozycje zmian: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Czy punktacja przypisana poszczególnym kryteriom oceny merytorycznej odnośnie  

I i II kategorii konkursu jest odpowiednia? (Prosimy o wstawienie znaku X w odpowiedniej 

rubryce) 

NIE* RACZEJ NIE* RACZEJ TAK ZDECYDOWANIE TAK 

    

*W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „NIE”, bądź „RACZEJ NIE”, prosimy przedstawić Państwa 

propozycje zmian: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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