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Duże miasto
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Najwyżej oceniono:

• racjonalność ekonomiczna,
• poziom kosztów realizacji inwestycji,
• jakość i zakres doradztwa inwestycyjnego,
• dostęp do materiałów i surowców,
• dostęp do mediów i infrastruktury. 

Najniżej oceniono:

• szybkość,
• terminowość,
• prawidłowość,
• skuteczność w rozwiązywaniu problemów,
• kompleksowość obsługi inwestora.



Średnie miasto

Najwyżej oceniono:

• dostęp do materiałów i surowców,
• przyjazność obsługi inwestorów,
• dostęp do mediów i infrastruktury,
• łatwość dostępu do urzędu,
• racjonalność ekonomiczna.

Najniżej oceniono:
• jakość promocji,
• szybkość,
• skuteczność w rozwiązywaniu problemów,
• terminowość,
• poziom kosztów realizacji inwestycji.
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Miasteczko i małe miasto

Najwyżej oceniono:

• dostęp do materiałów i surowców,
• łatwość dostępu do urzędu,
• racjonalność ekonomiczna,
• przyjazność obsługi inwestorów,
• środowisko obsługi.

Najniżej oceniono:
• szybkość,
• jakość i zakres doradztwa inwestycyjnego,
• terminowość,
• prawidłowość,
• skuteczność w rozwiązywaniu problemów.
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Gmina wiejska wielofunkcyjna

Najwyżej oceniono:

• łatwość dostępu do urzędu,
• przyjazność obsługi inwestorów,
• kwalifikacje pracowników,
• łatwość dostępu do pracowników,
• dostęp do materiałów i surowców.

Najniżej oceniono:
• jakość i zakres doradztwa inwestycyjnego,
• prawidłowość,
• szybkość,
• skuteczność w rozwiązywaniu problemów,
• poziom kosztów realizacji inwestycji.
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Gmina wiejska agro

Najwyżej oceniono:

• prawidłowość,
• terminowość,
• szybkość,
• środowisko obsługi,
• łatwość dostępu do urzędu.

Najniżej oceniono:
• racjonalność ekonomiczna,
• informacja pisemna,
• informacja osobista,
• jakość promocji,
• przejrzystość zasad.
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Gmina turystyczna

Najwyżej oceniono:

• łatwość dostępu do urzędu,
• przyjazność obsługi inwestorów,
• łatwość dostępu do pracowników,
• dostęp do materiałów i surowców,
• potencjał wykonawczy.

Najniżej oceniono:
• kompleksowość obsługi inwestora,
• poziom kosztów realizacji inwestycji,
• prawidłowość podejmowanych decyzji,
• jakość i zakres doradztwa inwestycyjnego,
• skuteczność w rozwiązywaniu problemów.
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