Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
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Támogatási kérelem beadásának éve: ...........................................................
Mekkora a teljes erdőgazdálkodói területe? ................................................. ha
Székhely/lakhely szerinti megye: .....................................................................
magánszemély

őstermelő

családi gazdálk.

egyéni vállalkozó

erdőbirtokosság

gazdasági társas.

szövetkezet

egyéb

Á

L T

A L

N

Erdőgazdálkodó szervezeti formája:

Á

O

S

I. ERDŐGAZDÁLKODÓK SZÁMÁRA NYÚJTOTT SZAKTANÁCSADÁS

Az erdőgazdálkodást (jellemzően) milyen jogviszony alapján folytatja?
bérlet

ptk. megbízás

egyéb

tulajdonos

Milyen mértékben támaszkodik Ön megélhetéséhez az erdőgazdálkodásból származó jövedelemre, illetve
vállalkozás esetén a vállalkozás összeredményéhez az erdőgazdálkodási ágazat milyen mértékben járul hozzá?
semmilyen

kismértékben

nagymértékben

fő jövedelem

-1

0

1

2

3 nem tudom

jövedelmezőségét

-1

0

1

2

3 nem tudom

műszak / szakmai színvonalát

-1

0

1

2

3 nem tudom

informáltságát / ismereteit

-1

0

1

2

3 nem tudom

Á

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

H

A

S O

K

stabilitását

T

Növelte-e a támogatott tevékenység gazdálkodásának…

(-1: ellenkezőleg, csökkentette, 0: nem volt rá hatása, 1: kismértékben, 2: határozottan, 3: nagymértékben)

Növekedett-e a támogatás (közvetett vagy közvetlen) hatására az Ön gazdaságában foglalkoztatottak száma?
igen, közvetlenül

igen, közvetetten

nem volt hatása

csökkent

Elégedett volt-e a támogatás elbírálása és lebonyolítása során Önnek adott tájékoztatással?
részben:

nem

nem tudom

nem

nem tudom

nem

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatás elbírálási idejével?
részben:

K Ö

igen, teljesen

Elégedett volt-e támogatás kifizetési idejével?

M Ű

D

É

S

igen, teljesen

Elégedett volt-e a támogatás kérelmezése, elbírálása és megvalósítása során közreműködő állami
szervek munkájának időbeli pontosságával?

igen, teljesen

igen, teljesen

részben:

részben:

nem

I/1

nem tudom
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Ki készítette a támogatási kérelmet?
önmaga, család,
szakirányító
alkalmazott
szaktanácsadó

egyéb:

nem tudom

Tartalmazott-e a támogatott szaktanácsadás terepi bejárást?
igen

nem

-

nem tudom

I N F O R M Á C I Ó K

Honnan értesült a támogatásról?
nem emlékszem,
régóta ismerem

szakirányító /
szaktanácsadó

államigazgatási
szervtől

személyes
kapcsolat

érdekképviseleti
szervezet

nyilvános forrás
(újság, tv, rádió)

Egyéb:

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatásról szóló információk fellelhetőségével, részletességével és érthetőségével a
támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

Felmerült-e olyan szituáció, amikor meg akart tudni a támogatással kapcsolatban valamit, de az információt nem
találta, és nem tudta, hogy kihez kell / lehet fordulni, illetve akadályozta-e ez a támogatás igénybevételében?
igen, akadályozott

igen, de nem
jelentett akadályt

nem

nem tudom

Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemesebb élménye? ..........................................................

K
Ő

Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemetlenebb élménye? .....................................................

Z

....................................................................................................................................................................

N

....................................................................................................................................................................

Ö

Ön szerint a támogatás igénybevételének mi a legfontosabb akadálya? ..................................................

T

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Ö

....................................................................................................................................................................

S Z

....................................................................................................................................................................

Ön szerint a támogatás működtetését hogyan lehetne jobbá tenni? .........................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

S
É

....................................................................................................................................................................
A támogatás milyen mértékben felel meg az Ön elvárásainak?

Ö

S

S Z

E G

....................................................................................................................................................................

Z

Igényelt-e más erdészeti támogatást, ha igen, melyek a legjelentősebbek? .............................................

teljes mértékben

részben

egyáltalán nem

nem tudom

Utólag jó döntésnek tartja-e, hogy igénybe vette a támogatást?
igen, teljesen

igen, részben

nem, megbánta

nem tudom

Ajánlaná-e másoknak is a támogatás igénybevételét?
igen, teljesen

igen, feltételekkel

nem
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nem tudom
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II. MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLETEK ELSŐ ERDŐSÍTÉSE
Támogatási kérelem beadásának éve: ...........................................................
Mekkora a teljes erdőgazdálkodói területe? ................................................. ha
Székhely/lakhely szerinti megye: .....................................................................

Á

L T

A L

Á

N

O

S

A támogatott terület (legalább részben) védett?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

A támogatott terület (legalább részben) NATURA 2000-es terület?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

Erdőgazdálkodó szervezeti formája:
magánszemély

őstermelő

családi gazdálk.

egyéni vállalkozó

erdőbirtokosság

gazdasági társas.

szövetkezet

egyéb

Az erdőgazdálkodást milyen jogviszony alapján folytatja a támogatott területen?
bérlet

ptk. megbízás

egyéb

tulajdonos

Milyen mértékben támaszkodik Ön megélhetéséhez az erdőgazdálkodásból származó jövedelemre, illetve
vállalkozás esetén a vállalkozás összeredményéhez az erdőgazdálkodási ágazat milyen mértékben járul hozzá?
semmilyen

kismértékben

nagymértékben

fő jövedelem

-1

0

1

2

3 nem tudom

K

jövedelmezőségét

-1

0

1

2

3 nem tudom

műszak / szakmai színvonalát

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

H

A

T

Á

stabilitását
S O

Növelte-e a támogatott tevékenység gazdálkodásának…

(-1: ellenkezőleg, csökkentette, 0: nem volt rá hatása, 1: kismértékben, 2: határozottan, 3: nagymértékben)

Növekedett-e a támogatás (közvetett vagy közvetlen) hatására az Ön gazdaságában foglalkoztatottak száma?

M E G V A L Ó S U L Á S

igen, közvetlenül

igen, közvetetten

nem volt hatása

csökkent

Ki készítette az erdőtelepítési tervet?
önmaga, ismerős,
szakirányító
alkalmazott
szaktanácsadó

egyéb:

nem tudom

Ki készítette a támogatási kérelmet?
önmaga, ismerős,
szakirányító
alkalmazott
szaktanácsadó

egyéb:

nem tudom

előbbiek
vegyesen

nem tudom

Ki végezte el a támogatott tevékenységet?
önmaga, ismerős,
vállalkozó
alkalmazott
Támogatás nélkül is telepített volna erdőt?
igen

nem

nem tudom

Támogatás nélkül is ugyanilyen erdőt telepített volna?
igen

nem

nem tudom
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Elégedett volt-e a támogatás elbírálása és lebonyolítása során Önnek adott tájékoztatással?
igen, teljesen

részben:

nem

nem tudom

nem

nem tudom

nem

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatás elbírálási idejével?
részben:

M Ű

K Ö

D

É

S

igen, teljesen

Elégedett volt-e támogatás kifizetési idejével?
igen, teljesen

részben:

Elégedett volt-e a támogatás kérelmezése, elbírálása és megvalósítása során közreműködő állami
szervek munkájának időbeli pontosságával?
igen, teljesen

részben:

nem

nem tudom

A támogatás megszerzéséhez mi jelentette a legnagyobb (nem feltétlenül a legdrágább) feladatot?
támogatási
kérelem megírása

erdész szakember
megtalálása

szakmai terv
elkészíttetése

kivitelező találása

hatósági engedély
beszerzése

információk
gyűjtése

egyéb:

nem tudom

ÖSSZEGZÉS

Ö S Z T Ö N Z Ő K

I N

F

O

R

M

Á

C

I Ó

K

Honnan értesült a támogatásról?
nem emlékszem,
régóta ismerem

szakirányító /
szaktanácsadó

államigazgatási
szervtől

személyes
kapcsolat

érdekképviseleti
szervezet

nyilvános forrás
(újság, tv, rádió)

Egyéb:

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatásról szóló információk fellelhetőségével, részletességével és érthetőségével a
támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

Felmerült-e olyan szituáció, amikor meg akart tudni a támogatással kapcsolatban valamit, de az információt nem
találta, és nem tudta, hogy kihez kell / lehet fordulni, illetve akadályozta-e ez a támogatás igénybevételében?
igen, akadályozott

igen, de nem
jelentett akadályt

nem

nem tudom

Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemesebb élménye? ..........................................................
....................................................................................................................................................................
Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemetlenebb élménye? .....................................................
....................................................................................................................................................................
Ön szerint a támogatás igénybevételének mi a legfontosabb akadálya? ..................................................
....................................................................................................................................................................
Ön szerint a támogatás működtetését hogyan lehetne jobbá tenni? .........................................................
....................................................................................................................................................................
Utólag jó döntésnek tartja-e, hogy igénybe vette a támogatást?
igen, teljesen

igen, részben

nem, megbánta

nem tudom

Ajánlaná-e másoknak is a támogatás igénybevételét?
igen, teljesen

igen, feltételekkel

nem

II/4

nem tudom

Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdővagyon-gazdálkodási és Vidékfejlesztési Intézet
9400 Sopron, Bajcsy-Zs u. 4.  ׀tel: +36 99 518 139  ׀fax: +36 99 329 911  ׀evgi.nyme.hu  ׀uzemtan@emk.nyme.hu

Támogatási kérelem beadásának éve: ...........................................................
Mekkora a teljes erdőgazdálkodói területe? ................................................. ha
Székhely/lakhely szerinti megye: .....................................................................
magánszemély

őstermelő

családi gazdálk.

egyéni vállalkozó

erdőbirtokosság

gazdasági társas.

szövetkezet

egyéb

Á

L T

A L

N

Erdőgazdálkodó szervezeti formája:

Á

O

S

III. ERDÉSZETI GÉPBESZERZÉS TÁMOGATÁSA

Az erdőgazdálkodást (jellemzően) milyen jogviszony alapján folytatja?
bérlet

ptk. megbízás

egyéb

tulajdonos

Milyen mértékben támaszkodik Ön megélhetéséhez az erdőgazdálkodásból származó jövedelemre, illetve
vállalkozás esetén a vállalkozás összeredményéhez az erdőgazdálkodási ágazat milyen mértékben járul hozzá?
semmilyen

kismértékben

nagymértékben

fő jövedelem

-1

0

1

2

3 nem tudom

K

jövedelmezőségét

-1

0

1

2

3 nem tudom

műszak / szakmai színvonalát

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

H

A

T

Á

stabilitását
S O

Növelte-e a támogatott tevékenység (a beszerzett gép) gazdálkodásának…

(-1: ellenkezőleg, csökkentette, 0: nem volt rá hatása, 1: kismértékben, 2: határozottan, 3: nagymértékben)

Növekedett-e a támogatás (közvetett vagy közvetlen) hatására az Ön gazdaságában foglalkoztatottak száma?

M E G V A L Ó S U L Á S

igen, közvetlenül

igen, közvetetten

nem volt hatása

csökkent

Ki készítette az üzleti tervet?
önmaga, ismerős,
szakirányító
alkalmazott
szaktanácsadó

egyéb:

nem tudom

Ki készítette a támogatási kérelmet?
önmaga, ismerős,
szakirányító
alkalmazott
szaktanácsadó

egyéb:

nem tudom

Támogatás nélkül is beszerezte volna a támogatott gépet?
igen

nem

-

nem tudom

Támogatás nélkül is ugyanezt a gépet szerezte volna be?
igen

nem

-

A beszerzett gépet milyen tevékenységhez használja leginkább?
erdészeti
saját erdészeti
egyéb:
szolgáltatás
tevékenység

III/5
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Elégedett volt-e a támogatás elbírálása és lebonyolítása során Önnek adott tájékoztatással?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

nem

nem tudom

nem

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatás elbírálási idejével?
részben:

M Ű

K Ö

D

É

S

igen, teljesen

Elégedett volt-e támogatás kifizetési idejével?
igen, teljesen

részben:

Elégedett volt-e a támogatás kérelmezése, elbírálása és megvalósítása során közreműködő állami
szervek munkájának időbeli pontosságával?
igen, teljesen

részben:

nem

nem tudom

A támogatás megszerzéséhez mi jelentette a legnagyobb (nem feltétlenül a legdrágább) feladatot?
támogatási
kérelem megírása

szakember
megtalálása

üzleti terv
elkészíttetése

gépforgalmazó
találása

hatósági engedélyek
beszerzése

információk
gyűjtése

egyéb:

nem tudom

I N F O R M Á C I Ó K

Honnan értesült a támogatásról?
nem emlékszem,
régóta ismerem

szakirányító /
szaktanácsadó

államigazgatási
szervtől

személyes
kapcsolat

érdekképviseleti
szervezet

nyilvános forrás
(újság, tv, rádió)

Egyéb:

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatásról szóló információk fellelhetőségével, részletességével és érthetőségével a
támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

Felmerült-e olyan szituáció, amikor meg akart tudni a támogatással kapcsolatban valamit, de az információt nem
találta, és nem tudta, hogy kihez kell / lehet fordulni, illetve akadályozta-e ez a támogatás igénybevételében?
igen, akadályozott

igen, de nem
jelentett akadályt

nem

nem tudom

ÖSSZEGZÉS

Ö S Z T Ö N Z Ő K

Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemesebb élménye? ..........................................................
....................................................................................................................................................................
Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemetlenebb élménye? .....................................................
....................................................................................................................................................................
Ön szerint a támogatás igénybevételének mi a legfontosabb akadálya? ..................................................
....................................................................................................................................................................
Ön szerint a támogatás működtetését hogyan lehetne jobbá tenni? .........................................................
....................................................................................................................................................................
Utólag jó döntésnek tartja-e, hogy igénybe vette a támogatást?
igen, teljesen

igen, részben

nem, megbánta

nem tudom

Ajánlaná-e másoknak is a támogatás igénybevételét?
igen, teljesen

igen, feltételekkel

nem
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IV. ERDŐ KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK
Támogatási kérelem beadásának éve: ...........................................................
Mekkora a teljes erdőgazdálkodói területe? ................................................. ha
Székhely/lakhely szerinti megye: .....................................................................

igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

A támogatott terület (legalább részben) NATURA 2000-es terület?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

Á

L T

A L

Á

N

O

S

A támogatott terület (legalább részben) védett?

Erdőgazdálkodó szervezeti formája:
magánszemély

őstermelő

családi gazdálk.

egyéni vállalkozó

erdőbirtokosság

gazdasági társas.

szövetkezet

egyéb

Az erdőgazdálkodást (jellemzően) milyen jogviszony alapján folytatja a támogatott területen?
bérlet

ptk. megbízás

egyéb

tulajdonos

Milyen mértékben támaszkodik Ön megélhetéséhez az erdőgazdálkodásból származó jövedelemre, illetve
vállalkozás esetén a vállalkozás összeredményéhez az erdőgazdálkodási ágazat milyen mértékben járul hozzá?
semmilyen

kismértékben

nagymértékben

fő jövedelem

stabilitását

-1

0

1

2

3 nem tudom

jövedelmezőségét

-1

0

1

2

3 nem tudom

műszak / szakmai színvonalát

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

H

A

T

Á

S O

K

Növelte-e a támogatott tevékenység gazdálkodásának…

(-1: ellenkezőleg, csökkentette, 0: nem volt rá hatása, 1: kismértékben, 2: határozottan, 3: nagymértékben)

Növekedett-e a támogatás (közvetett vagy közvetlen) hatására az Ön gazdaságában foglalkoztatottak száma?

M E G V A L Ó S U L Á S

igen, közvetlenül

igen, közvetetten

Ki készítette a támogatási kérelmet?
önmaga, ismerős,
szakirányító
alkalmazott
szaktanácsadó
Ki végezte el a támogatott tevékenységet?
önmaga, ismerős,
vállalkozó
alkalmazott

nem volt hatása

csökkent

egyéb:

nem tudom

előbbiek
vegyesen

nem tudom

Támogatás nélkül is elvégezte volna a támogatott tevékenységet?
igen

nem

nem tudom

Támogatás nélkül is ugyanígy végezte volna el a támogatott tevékenységet?
igen

nem

nem tudom
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Elégedett volt-e a támogatás elbírálása és lebonyolítása során Önnek adott tájékoztatással?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

nem

nem tudom

nem

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatás elbírálási idejével?
részben:

M Ű

K Ö

D

É

S

igen, teljesen

Elégedett volt-e támogatás kifizetési idejével?
igen, teljesen

részben:

Elégedett volt-e a támogatás kérelmezése, elbírálása és megvalósítása során közreműködő állami
szervek munkájának időbeli pontosságával?
igen, teljesen

részben:

nem

nem tudom

A támogatás megszerzéséhez mi jelentette a legnagyobb (nem feltétlenül a legdrágább) feladatot?
támogatási
kérelem megírása

erdész szakember
megtalálása

szakmai terv
elkészíttetése

kivitelező találása

hatósági engedélyek
beszerzése

információk
gyűjtése

egyéb:

nem tudom

I N F O R M Á C I Ó K

Honnan értesült a támogatásról?
nem emlékszem,
régóta ismerem

szakirányító /
szaktanácsadó

államigazgatási
szervtől

személyes
kapcsolat

érdekképviseleti
szervezet

nyilvános forrás
(újság, tv, rádió)

Egyéb:

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatásról szóló információk fellelhetőségével, részletességével és érthetőségével a
támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

Felmerült-e olyan szituáció, amikor meg akart tudni a támogatással kapcsolatban valamit, de az információt nem
találta, és nem tudta, hogy kihez kell / lehet fordulni, illetve akadályozta-e ez a támogatás igénybevételében?
igen, akadályozott

igen, de nem
jelentett akadályt

nem

nem tudom

ÖSSZEGZÉS

Ö S Z T Ö N Z Ő K

Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemesebb élménye? ..........................................................
....................................................................................................................................................................
Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemetlenebb élménye? .....................................................
....................................................................................................................................................................
Ön szerint a támogatás igénybevételének mi a legfontosabb akadálya? ..................................................
....................................................................................................................................................................
Ön szerint a támogatás működtetését hogyan lehetne jobbá tenni? .........................................................
....................................................................................................................................................................
Utólag jó döntésnek tartja-e, hogy igénybe vette a támogatást?
igen, teljesen

igen, részben

nem, megbánta

nem tudom

Ajánlaná-e másoknak is a támogatás igénybevételét?
igen, teljesen

igen, feltételekkel

nem
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V. ENERGETIKAI FAÜLTETVÉNYEK TELEPÍTÉSE
Támogatási kérelem beadásának éve: ...........................................................
Székhely/lakhely szerinti megye: .....................................................................

igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

nem

nem tudom

Szervezeti formája:
magánszemély

őstermelő

családi gazdálk.

egyéni vállalkozó

erdőbirtokosság

gazdasági társas.

szövetkezet

egyéb

Á

L T

N

részben

Á

A támogatott terület (legalább részben) NATURA 2000-es terület?

A L

O

S

A támogatott terület (legalább részben) védett?

igen, teljesen

A támogatással érintett földterületet milyen jogviszony alapján használja?
bérlet

ptk. megbízás

egyéb

tulajdonos

Milyen mértékben támaszkodik Ön megélhetéséhez az energetikai faültetvényből származó jövedelemre, illetve
vállalkozás esetén a vállalkozás összeredményéhez az erdőgazdálkodási ágazat milyen mértékben járul hozzá?
semmilyen

kismértékben

nagymértékben

fő jövedelem

H

A

T

Á

S O

K

Növelte-e a támogatott tevékenység gazdálkodásának…
stabilitását

-1

0

1

2

3 nem tudom

jövedelmezőségét

-1

0

1

2

3 nem tudom

műszak / szakmai színvonalát

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

egyéb:…………………………..

-1

0

1

2

3 nem tudom

(-1: ellenkezőleg, csökkentette, 0: nem volt rá hatása, 1: kismértékben, 2: határozottan, 3: nagymértékben)

Növekedett-e a támogatás (közvetett vagy közvetlen) hatására az Ön gazdaságában foglalkoztatottak száma?

M E G V A L Ó S U L Á S

igen, közvetlenül

igen, közvetetten

nem volt hatása

csökkent

Ki készítette az ültetvénylétesítési tervet?
önmaga, ismerős,
szakirányító
alkalmazott
szaktanácsadó

egyéb:

nem tudom

Ki készítette a támogatási kérelmet?
önmaga, ismerős,
szakirányító
alkalmazott
szaktanácsadó

egyéb:

nem tudom

előbbiek
vegyesen

nem tudom

Ki hozta létre a faültetvényt?
önmaga, ismerős,
vállalkozó
alkalmazott

Támogatás nélkül is létrehozta volna az energetikai célú faültetvényt?
igen

nem

nem tudom

Támogatás nélkül is ugyanígy hozta volna létre az energetikai faültetvényt?
igen

nem

nem tudom
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Elégedett volt-e a támogatás elbírálása és lebonyolítása során Önnek adott tájékoztatással?
igen, teljesen

részben:

nem

nem tudom

nem

nem tudom

nem

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatás elbírálási idejével?
részben:

M Ű

K Ö

D

É

S

igen, teljesen

Elégedett volt-e támogatás kifizetési idejével?
igen, teljesen

részben:

Elégedett volt-e a támogatás kérelmezése, elbírálása és megvalósítása során közreműködő állami
szervek munkájának időbeli pontosságával?
igen, teljesen

részben:

nem

nem tudom

A támogatás megszerzéséhez mi jelentette a legnagyobb (nem feltétlenül a legdrágább) feladatot?
támogatási
kérelem megírása

szakember
megtalálása

szakmai terv
elkészíttetése

kivitelező találása

hatósági engedélyek
beszerzése

információk
gyűjtése

egyéb:

nem tudom

I N F O R M Á C I Ó K

Honnan értesült a támogatásról?
nem emlékszem,
régóta ismerem

szakirányító /
szaktanácsadó

államigazgatási
szervtől

személyes
kapcsolat

érdekképviseleti
szervezet

nyilvános forrás
(újság, tv, rádió)

Egyéb:

nem tudom

Elégedett volt-e a támogatásról szóló információk fellelhetőségével, részletességével és érthetőségével a
támogatási kérelem benyújtása előtti időszakban?
igen, teljesen

részben

nem

nem tudom

Felmerült-e olyan szituáció, amikor meg akart tudni a támogatással kapcsolatban valamit, de az információt nem
találta, és nem tudta, hogy kihez kell / lehet fordulni, illetve akadályozta-e ez a támogatás igénybevételében?
igen, akadályozott

igen, de nem
jelentett akadályt

nem

nem tudom

ÖSSZEGZÉS

Ö S Z T Ö N Z Ő K

Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemesebb élménye? ..........................................................
....................................................................................................................................................................
Mi volt a támogatás igénybevételekor a legkellemetlenebb élménye? .....................................................
....................................................................................................................................................................
Ön szerint a támogatás igénybevételének mi a legfontosabb akadálya? ..................................................
....................................................................................................................................................................
Ön szerint a támogatás működtetését hogyan lehetne jobbá tenni? .........................................................
....................................................................................................................................................................
Utólag jó döntésnek tartja-e, hogy igénybe vette a támogatást?
igen, teljesen

igen, részben

nem, megbánta

nem tudom

Ajánlaná-e másoknak is a támogatás igénybevételét?
igen, teljesen

igen, feltételekkel

nem
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