Kancelář MAS Mezi Hrady, z. s.
Jungmannova 355, 267 03 Hudlice
IČO: 01383892

www.mezihrady.cz

DOTAZNÍK PRO SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE
působící v zájmovém území MAS MEZI HRADY
(sběr dat od 25.9. do 15.10. 2020)

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás oslovit s dotazníkem, který slouží pro zjištění Vašich názorů, potřeb a požadavků v oblasti podnikání. Vaše organizace
má sídlo nebo působí na území Místní akční skupiny (MAS) Mezi Hrady, která funguje na principu partnerství a jejím úkolem je propojovat
vedení místních samospráv s občany, místními spolky a s podnikateli působícími v regionu.
Pro zjišťování potřeb zainteresovaných aktérů slouží tento dotazník, který bude pokladem pro tvorbu dokumentu „Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje pro období 2021- 2027“, který je zároveň podmínkou pro získání dotací na některé projekty a aktivity.
Všechna data získaná vyplněním dotazníků slouží výhradně pro potřeby MAS Mezi Hrady. Za každou společnost nebo podnikající osobu
vyplňte prosím pouze jeden dotazník! O výsledcích dotazníku budete informováni na webových stránkách www.mezihrady.cz. V případě,
že nám poskytnete Vaší e-mailovou adresu, výstupy Vám zašleme.
Mgr. Tereza Houšková
MAS Mezi Hrady, z.s.

Místo působení/sídlo (vyberte pouze jednu lokalitu na území MAS
Mezi Hrady*)

Název spolku/NNO apod. (nepovinné)
Kontaktní e-mail (nepovinné)
OTÁZKA
V jaké oblasti působíte a jaké činnosti realizujete?
(volnočasové aktivity, sport, kultura..)

Jaké jsou v obci podmínky a zázemí pro činnost
Vaší organizace?

Jak hodnotíte spolupráci s obcí?

Co očekáváte od obce pro podporu Vaší činnosti?

Co můžete obci nabídnout?
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Jaké aktivity zaměřené na spolkovou, kulturní či
sportovní činnost chcete v následujících letech
nově realizovat?

Co v současnosti pro fungování a rozvoj činnosti
Vaší organizace nejvíce chybí?

Co by bylo možné na místní úrovni udělat, aby se Vám
v našem regionu lépe fungovalo?

Jaký typ podpory by Vám umožnil vytvoření jednoho či
více nových pracovních míst?
(Např. vyšší dotace na mzdu, financování rekvalifikačních/školících
programů, finanční podpora Vašeho investičního záměru – např.
rozšíření či modernizace činnosti atd.)

Máte Vy osobně nějaký projektový záměr, na který byste
chtěl/a žádat dotační podporu?
Pokud ano, prosím zde uveďte projekty, které byste rádi realizovali
v následujícím období 2021–2027.
* MAS Mezi Hrady působí na území těchto obcí Běleč, Bratronice, Broumy, Červený Újezd, Hředle, Hudlice, Hýskov, Chrustenice, Chyňava, Kublov, Nenačovice,
Nižbor, Nový Jáchymov, Otročiněves, Svárov, Svatá, Trubín, Trubská, Vráž, Železná.

1) Projekt

………………………………………

Orientační náklady na přípravu
Orientační náklady na realizaci
Připravenost
Odhadovaný rok realizace

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

2) Projekt

………………………………………

Orientační náklady na přípravu
Orientační náklady na realizaci
Připravenost
Odhadovaný rok realizace

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ ČAS A VAŠE NÁZORY. A zveme Vás na veřejné projednání finálního dokumentu, které se uskuteční v zasedací
místnosti Obecního úřadu Nižbor dne 19.11.2020 od 17hod (Změna termínu vyhrazena vzhledem k aktuální situaci v ČR. Sledujte
www.mezihrady.cz). Vaše MAS Mezi Hrady.
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