Vyhodnocení dotazníkového šetření v regionu
Šetření mezi podnikatelskými subjekty
Dotazníkové šetření mezi podnikatelskými subjekty probíhalo prostřednictvím webu MAS Mezi
Hrady, e-mailu a osobním jednáním na jaře 2014. Toto šetření se stalo podkladem pro vznik
analytické části SCLLD.
Subjekty se při vyplňování dotazníku zaměřily především na vyplnění
„Připravované reálné akce“.

poslední otázky a

Dotazník:
Název podnikatelského subjektu: ………………………………………………………
Členství v MAS Mezi Hrady
(jsem členem, uvažuji o členství, neuvažuji o členství
pouze o formě spolupráce v rámci propagace či jiných
služeb, jakých?)
Adresa
(sídlo firmy nebo provozovny na území MAS MH)
IČO
Právní subjektivita
(FO, s.r.o., a.s. …..)
Statutární orgán
(jméno, mobil, e-mail)
Kontaktní osoba pro potřeby MAS Mezi Hrady
(jméno, mobil, e-mail)
Počet zaměstnanců
Druh činnosti
(zemědělství, potravinářství, řemeslná
stavebnictví, zpracování produktů, služby…..)

výroba,

V případě zemědělství rozloha obhospodařované
plochy v ha a oblast živočišná/rostlinná výroba,
ovocnářství….)
Forma odbytu/prodeje
(vlastní prodejna-adresa/otevírací doba, prodej ze
dvora – stabilní otevírací doba/dohodou, zasilatelská
služba, služby jsou prováděny u zákazníka, jiná……)
Popis produktů/výrobků/služeb
(druh, technologie, komu je výrobek určen, je dodáván
na místní nebo jiný trh…)
Má váš výrobek/produkt/služba nějaké označení
kvality? Má nějaké ocenění?

to

Měli byste zájem o certifikát regionální kvality pro
svůj produkt/výrobek/službu? www.regionalniznacky.cz
(v případě že ano, pro jaký výrobek?)
Měli byste zájem o propagaci a zajištění prodeje
vašeho výrobku ve spolupráci s MAS Mezi Hrady?
Jste členem profesní organizace,
družstva či jiného sdružení?

odbytového

V jaké oblasti plánujete rozvoj vašeho podnikání
v nejbližší době?
(rekonstrukce zázemí, technické a technologické
vybavení, vzdělávání zaměstnanců, rozvoj výroby
nových výrobků/produktů/služeb, tvorba nových
pracovních míst v souvislosti s novými aktivitami,
jakými?…)
Jste dostatečně informováni o aktivitách MAS Mezi
Hrady?
(ano-informace si aktivně získávám sám či využívám
jako informační zdroj web, …)
V případě že nejste, jak byste chtěli být o aktivitách
informováni?
(cíleně mailem, na akcích pro veřejnost, jinak…)
Spolupracujete aktivně s představiteli obce, kde
vyvíjíte svoji činnost?
V případě že ne, proč a co byste navrhovali zlepšit?
Jaké aktivity regionu využíváte
(zveřejnění akce na webu, poskytování informací
ohledně dotačních titulů a jiné poradenství, zajištění
aktuálních informací z veřejné sféry,
informace
z webových
stránek
MAS MH,
společnou
propagaci v materiálech a na akcích, spolupráci s
dalšími subjekty v regionu, zapojení se do aktivit v
Programech pro školy, jiné…)
Uveďte návrhy aktivit MAS Mezi Hrady, které by
vám byly prospěšné
Připravované reálné akce od r. 2013 do 2020:
(investiční akce – oprava/rekonstrukce/výstavba areálů, vč. jejich technologického a strojního
vybavení, pozemkové úpravy a výstavby pastevních areálů, zázemí pro prodej „ze dvora“, neinvestiční
akce – pořádání kurzů pro veřejnost, rozvoj vzdělávání zaměstnanců)
Název akce:
Stručný obsah akce:
Cca náklady:
Cca rok realizace:

Vyhodnocení dotazníku:

Druh činnosti respondenta

20%
30%
zemědělství
služby
stavitelství
50%

Druhy připravovaných akcí
rekonstrukce a zázemí
10%
30%

nákup vybavení a techniky

20%
činnost v rámci
cestovního ruchu
slepšování služeb pro
zákazníky
20%

20%

jiné

