Ankeet kandideerimiseks koolitusele
SETOMAA JA RÄPINA AIANDUSETTEVÕTJATE ARENDUSPROGRAMM
Koolitusele kandideerija nimi

Ettevõtte/talu nimi

Tegutsemisaadress

E-post

Telefon

Millised on Sinu senised tööalased oskused ja/või ettevõtlusalased kogemused. (täpsusta/kirjelda)




Ettevõtjana tegutsemise algus

Kas plaanid tulevikus tegeleda mõnega neist valdkondadest (täpsusta, kas tootmine, töötlemine, teenuse osutamine): 
	Põllumajandus

Aiandus 
Metsandus
Muu maaettevõtlus
Muu
	
Palun selgita, miks Sa soovid osaleda koolitusel.
Soovin osaleda koolitusel, sest …






Kas oled teadlik, et koolituskoha saamisel tuleb küll tasuda tagatisraha 200 eurot Setomaa Liidu kontole EE141010220024313019 (SEB Pank).
 selle saavad täies ulatuses pärast koolituse lõppu tagasi kõik, kes on osalenud vähemalt 75 % koolituspäevadel ning kellel koolituse lõpuks valmib äriplaan. 
Kas oled teadlik ja nõus, et need, kes osalevad õppetöös vähem või kellel ei valmi äriplaani, tagatisraha tagasi ei saa ning nende tagatisraha suunatakse Setomaa Edendüsfondi.
Jah
Ei

***
Järgnev küsimustik on mõeldud ettevõtlikule inimesele, kes tegutseb maamajanduses. Palume küsimustele vastamisel olla avameelsed. See aitab korraldajatel mõista, kas koolitused saavad vastata Sinu ootustele ning koolitajad saavad valmistada ette koolituse sisu vastavalt osalejate vajadustele. (kõik vastused on õiged)
Kas oled mõelnud, mis on see valdkond, milles tahad  tegutseda?
Jah 
Ei





Kas oled mõelnud, mis on see toode/teenus, mida tahad hakata pakkuma?
Jah 
Ei






Kas oled mõelnud, kes on see klient, kes Sinu toodet/teenust ostma hakkab?
Jah 
Ei







Mis Sul puudub eesmärgi realiseerimiseks? Palun teha valikud viie-palli skaalas, kus vastus  5 - väga oluline, 1 - üldse ei ole oluline

5
4
3
2
1
Raha





Masinad, seadmed





Teadmised





Oskused





Soov tegutseda





Pereliikmed ei toeta seda ideed





Tööjõu olemasolu





Tervis





Muu *





*Palun täpsusta, mis on muu takistav asjaolu





Miks Sa osaled koolitusprogrammis (tähista see, mis Sinu kohta käib) ? 
	Kästi osaleda

Pakuti võimalust ja leidsin vajalikuna
Motiveeris programm ja võimalik lisandväärtus minu edasisele tegevusele
Uued võimalused oma tegevuste arenguks
Võimalus läbi töötada oma ideed koos ekspertidega
Muu (mis?)

Mida Sa kardad kõige enam selle koolitusega seonduvalt (tähista see, mis Sinu kohta käib)?
	Minu ideed on väga naeruväärsed ja mind ei võeta tõsiselt

Minust ei saada aru
Mulle ei pakuta lahendusi
Mind ei kuulata piisavalt
	Koolitus on liiga teoreetiline ja ma ei oska seda praktikasse rakendada.
	Muu (mis?)

Aitäh vastamast!

