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KWESTIONARIUSZ ANKIETOWY – GMINA:………………………………………… 

 

Cel.1 Bardziej inteligentna Europa 

(innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza) 
Pozytywne cechy miasta 
ważne z punktu widzenia 

realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy 
 

 

Bariery występujące w mieście 
ważne z punktu widzenia 
realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy. 

 

Propozycja projektu, który 
mógłby być realizowany w 
Państwa miejscowości w 
ramach tego celu polityki UE 
(wystarczy propozycja nazwy i 
opis czego ten projekt miałby 
dotyczyć i gdzie miałby być 
zlokalizowany) 

 

 

Cel.2 Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna Europa 

(w tym transformacja sektora energetycznego, przejście na gospodarkę o obiegu 

zamkniętym, dostosowanie do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem) 

 

Pozytywne cechy miasta 
ważne z punktu widzenia 

realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy 
 

 

Bariery występujące w mieście 
ważne z punktu widzenia 
realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy. 

 

Propozycja projektu, który 
mógłby być realizowany w 
Państwa miejscowości w 
ramach tego celu polityki UE 
(wystarczy propozycja nazwy i 
opis czego ten projekt miałby 
dotyczyć i gdzie miałby być 
zlokalizowany) 
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Cel.3 Lepiej połączona Europa 
(mobilność i łączność w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnych) 

 

Cel.4.Europa o silniejszym wymiarze społecznym 
(usługi społeczne, integracja, edukacja, zatrudnienie) 

 

 

 

Pozytywne cechy miasta 
ważne z punktu widzenia 

realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy 
 

 

Bariery występujące w mieście 
ważne z punktu widzenia 
realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy. 

 

Propozycja projektu, który 
mógłby być realizowany w 
Państwa miejscowości w 
ramach tego celu polityki UE 
(wystarczy propozycja nazwy i 
opis czego ten projekt miałby 
dotyczyć i gdzie miałby być 
zlokalizowany) 

 

 

Pozytywne cechy miasta 
ważne z punktu widzenia 

realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy 
 

 

Bariery występujące w mieście 
ważne z punktu widzenia 
realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy. 

 

Propozycja projektu, który 
mógłby być realizowany w 
Państwa miejscowości w 
ramach tego celu polityki UE 
(wystarczy propozycja nazwy i 
opis czego ten projekt miałby 
dotyczyć i gdzie miałby być 
zlokalizowany) 
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Cel.5 Europa bliżej obywateli 

(zrównoważony rozwój obszarów miejskich, wiejskich oraz inicjatywy lokalne) 

 

Pozytywne cechy miasta 
ważne z punktu widzenia 

realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy 
 

 

Bariery występujące w mieście 
ważne z punktu widzenia 
realizacji celu. 
Proszę wpisać maksymalnie 3 
cechy gminy. 

 

Propozycja projektu, który 
mógłby być realizowany w 
Państwa miejscowości w 
ramach tego celu polityki UE 
(wystarczy propozycja nazwy i 
opis czego ten projekt miałby 
dotyczyć i gdzie miałby być 
zlokalizowany) 

 

 


