Příloha č. 3 b

MAS Strakonicko, z.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
2014 - 2020

STRAKONICKO –
MÍSTO PRO ŽIVOT

Vzory – anketa/dotazník/katalog

ANKETA
Strategie území MAS 2014 – 2020
Anketní lístek pro veřejnost
1. Obec/město
název obce/města ……………………………
část obce/města ………………………………
2. Jste
muž
žena
3. Věková kategorie
18 – 25 let
26 - 35 let
36 - 55 let
56 - 65 let
nad 65 let
4. Nejvyšší dosažené vzdělání:
základní
učňovské bez maturity
učňovské s maturitou
SŠ
VŠ
jiná odbornost (uveďte)
5. Co Vám ve vaší obci/městě nejvíce chybí:
Vypište tři potřeby podle důležitosti od a) (největší důležitost ) - do c)
a) ………………………………………………….
b)………………………………………………….
c) ………………………………………………….
Průzkum je prováděn pro přípravu strategie rozvoje území pro náš region na období
2014 – 2020. Strategie, která je důležitá pro přísun finančních prostředků z EU do
regionu, bude připravována podle výsledků šetření u Vás, občanů z území obcí a měst
zapojených do činnosti MAS LAG Strakonicko, o.s. Její zaměření vezme v úvahu
především zájem místních obyvatel. Proto je Vaše zapojení do ankety důležité.
Informace o činnosti MAS v období 2007 - 2013: www.strakonicko.net
Vyplněné anketní lístky vkládejte do schránek označených logem MAS Strakonicko,
umístěných v anketních místech nebo odevzdávejte přímo tazatelům. Děkujeme.

REGIONÁLNÍ DOTAZNÍK
Strategie území MAS 2014 – 2020
Průzkum je prováděn pro přípravu strategie rozvoje území pro náš region na období 2014 – 2020. Strategie,
která je důležitá pro přísun finančních prostředků z EU do regionu, bude připravována podle výsledků šetření u
Vás, občanů z území obcí a měst zapojených do činnosti MAS LAG Strakonicko, o.s. Její zaměření vezme v úvahu
především zájem místních obyvatel. Proto je Vaše zapojení do dotazníkového průzkumu důležité.

Vyplňte prosím místo Vašeho bydliště:
název obce/města ……………………………
část obce/města ………………………………
Jste:
muž
žena
Vyberte prosím 10 z nabízených možností, které se Vám zdají nejdůležitější pro rozvoj regionu
„Strakonicko“ zakroužkováním příslušného čísla.
1) Umožnění většího zapojení občanů do správy veřejných záležitostí v obci/městě, společné
plánování dění v obci.
2) Zvyšování informovanosti v obcích prostřednictvím:
a) bezdrátového rozhlasu
b) obecního zpravodaje
c) jiné (doplňte)……………………………………………………………………
3) Zkvalitňování veřejné správy v obcích (rozšíření vzdělávání i informovanost volených zástupců
a zaměstnanců).
4) Posílení bezpečnosti v obcích (boj s kriminalitou, vandalismem, drogovou závislostí a
gamblerstvím).
5) Meziobecní spolupráce - zvýšení informovanosti občanů o spolupráci obcí ve svazcích obcí a
zapojení veřejnosti při plánování aktivit příslušného svazku obcí – setkávání občanů z členských
obcí svazku.
6) Přeshraniční spolupráce – výměnné studijní pobyty, předávání znalostí a zkušeností.
7) Podpora volnočasových aktivit - podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v oblasti sportu,
kultury, volného času pro děti, mládež i dospělé, udržování zvyků a tradic.
8) Rozvíjení schopností a pozitivních návyků dětí a mládeže - podpora činnosti škol a školek,
mimoškolní práce s dětmi – kroužky, společenská výchova, rozvoj talentů v hudebních,
výtvarných, tanečních a jiných oborech – využití místních lidských zdrojů k výuce.
9) Podpora vzniku a činnosti mateřských center (urychlení socializace dětí předškolního věku,
omezení vyčleňování žen na mateřské dovolené ze společenského dění).
10) Sociální péče - podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc
mladým rodinám s dětmi, boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům.

11) Podpora vzdělávání obyvatel - rozšíření celoživotního vzdělávání dospělých různých věkových
kategorií s cílem nabývat nové vědomosti a dovednosti využitelné k rozšíření pracovních
schopností, rekvalifikace zaměstnanců:
a) v místě
b) s dojezdovou vzdáleností do ……………. km (doplňte)
12) Vzdělávání seniorů – dlouhodobé udržení samostatnosti seniorů a jejich schopnosti aktivního
zapojení do společenských aktivit – Univerzity třetího věku apod.
13) Podpora zaměstnanosti - pomoc při hledání zaměstnání, vytváření pracovních míst v obci,
pomoc při zahájení a rozvoji podnikání (podnikatelské inkubátory), rozvoj sociálního podnikání.
14) Podpora rozvoje místní produkce a služeb
a) investiční podpora drobného podnikání a rodinných zemědělských farem
(podpora při nákupu strojů a zařízení pro podnikání)
b) podpora spotřeby a využití v místě (osvěta a propagace zaměřená na spotřebitelské
rozhodování, marketingová podpora).
15) Využívání místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, nejlépe obnovitelných - podpora úspor
energií a materiálů.
16) Investice do vybavenosti obcí (školy, kulturní a sportovní zařízení, sociální a zdravotní
zařízení).
17) Investice do infrastruktury (místní komunikace, vodovody, kanalizace, čističky, nakládání s
odpady, elektřina, vytápění).
18) Investice do kulturního dědictví - opravy historických památek a staveb (kostely, kapličky,
boží muka, křížky a jiné cenné staré budovy, památníky).
19) Investice do kulturní infrastruktury (regionální muzea, galerie, malé divadelní ochotnické
scény).
20) Investice do ochrany životního prostředí (ochrana zeleně a přírodních prvků v obcích, ochrana
krajiny a biodiverzity území, ochrana volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost přírodních
lokalit.
21) Investice do snížení ekologické zátěže v obcích - zatížení hlukem (doprava) poškozování
ovzduší nevhodným vytápěním, průmyslové zátěže ovzduší (smogové situace) a vodních toků.
22) Investice do šetrného hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, ochrana vodních toků a ploch
před znečištěním (řeky, potoky, rybníky a vodní nádrže).
23) Investice do snižování rizik následků přírodních katastrof - povodně, vichřice, požáry
(budování poldrů, zpevňování hrází vodních toků a rybníků).
Vyplněný dotazník vkládejte do schránek označených logem MAS Strakonicko, umístěných v anketních
místech nebo odevzdávejte přímo tazatelům.
DĚKUJEME

Strategie území MAS 2014 – 2020
Průzkum je prováděn pro přípravu strategie rozvoje Strakonicka na období
2014 – 2020. Ta je důležitá pro předložení žádosti o podporu rozvojových aktivit z fondů EU.
O jejím zaměření se chceme radit s vámi - vezmeme v úvahu především zájem místních
obyvatel. To znamená občanů, podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy. Proto je
Vaše zapojení do dotazníkového průzkumu velmi důležité. Dotazník je anonymní.
Své odpovědi označte křížkem, případně dle pokynu doplňte:

Dotazník pro podnikatele
1. Obec/město - bydliště
název obce/města ……………………………
část obce/města ………………………………
2. Obec/město - místo podnikání
název obce/města ……………………………
část obce/města ………………………………
3. Podnikatelský sektor
primární (prvovýroba)
sekundární ( další zpracování a výroba, obchod)
terciální (služby)
4. Velikost podniku
OSVČ
mikropodnik (do 10 zaměstnanců)
malý podnik (do 50 zaměstnanců)
střední podnik (do 250 zaměstnanců)
5. Doba podnikání ( historie firmy)
úmysl zahájení podnikání
do dvou let
do deseti let
více než 10 let
6. Obor podnikání (pro zařazení do CZ-NACE - OKEČ)
……………………………………………………………………………………….
7. Plánovaný rozvoj podnikatelských aktivit – (je možné zaškrtnout obě možnosti - uveďte
zároveň odhadovanou cenu jednotlivých plánovaných aktivit a stručně je pojmenujte nebo
popište)

a)
vybavení firmy
název (popis) ………………………………………………………………………..
odhadovaná částka v Kč:
b)

investice do oprav nebo výstavby

název (popis) ………………………………………………………………………..
odhadovaná částka v Kč:
8. Máte zkušenost s čerpáním podpor z fondů EU?
ne
ano
a) Pokud ano, co Vám při jejich realizaci činilo největší problém?
Popište:
……………………………………………………………………………………………
b) Jaké změny podmínek v čerpání byste navrhl(a) pro budoucí léta?
Popište:
……………………………………………………………………………………………
9. Předpokládáte, že byste od roku 2014 do roku 2020 měl(a) zájem ucházet se o podporu
EU na základě svého předloženého projektu?
ne
ano
10. Pokud ne, můžete nám sdělit důvod?
………………………………………………………………………………………..
11. Spolupracuje vaše firma s nějakým subjektem na realizaci místních aktivit v obci?
přímo s obcí
s neziskovou organizací, spolkem
s jinou institucí (prosíme doplňte) ……………………………………………
nespolupracuji s nikým
12. Co Vám jako podnikateli ve vaší obci/městě nejvíce chybí:
Vypište – maximálně tři potřeby podle důležitosti
a) ………………………………………………….

b)………………………………………………….
c) ………………………………………………….
A na závěr ještě pár informací:
13. Jste
muž
žena
14. Věková kategorie
18 – 25 let
26 - 35 let
36 - 55 let
56 - 65 let
nad 65 let
15. Nejvyšší dosažené vzdělání:
základní
učňovské bez maturity
učňovské s maturitou
SŠ
VŠ
jiná odbornost (uveďte)
Vyplněný dotazník nám můžete doručit:
1) e-mailem na: lag.strakonicko@seznam.cz
2) poštou na adresu: MAS LAG Strakonicko. o.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
3) osobně odevzdat na uvedené adrese nebo vložit do schránky označené logem MAS, umístěné po
straně dveří v přízemí budovy.
Děkujeme Vám za vyplnění a doručení.

Strategie území MAS 2014 – 2020
Průzkum je prováděn pro přípravu strategie rozvoje Strakonicka na období
2014 – 2020. Ta je důležitá pro předložení žádosti o podporu rozvojových aktivit z fondů EU.
O jejím zaměření se chceme radit s vámi - vezmeme v úvahu především zájem místních
obyvatel. To znamená podnikatelů, neziskových organizací a veřejné správy. Proto je Vaše
zapojení do dotazníkového průzkumu velmi důležité. Dotazník je anonymní.
Své odpovědi označte křížkem, případně dle pokynu doplňte:

Dotazník pro neziskové organizace (spolky, sdružení)
1. Obec/město - sídlo organizace
název obce/města ……………………………
část obce/města ………………………………
2. Umístění sídla organizace
v budově v majetku organizace
v pronajatých prostorách
jiná varianta
3. Právní forma organizace
občanské sdružení
registrovaný spolek dle zákona
o.p.s.
nadace/nadační fond
volné sdružení bez právní subjektivity
jiné (uveďte) ……………………….
4. Základní zaměření činnosti
kultura
vzdělávání
příroda
sport
jiné
5. Počet členů organizace
do 10 členů
do 20 členů
do 50 členů
více než 50 členů
6. Zastoupení žen a mužů v členské základně
převažují ženy
převažují muži
rozložení je zhruba rovnoměrné

žádné ženy
žádní muži
7. Z jakých věkových kategorií se skládá Vaše členská základna - vlevo zaškrtněte všechny
věkové kategorie, které jsou zastoupeny ve vaší členské základně – vpravo označte tu
kategorii, která v členské základně převažuje.
18 – 25 let
26 - 35 let
36 - 55 let
56 - 65 let
nad 65 let
8. Zapojení dětí a mládeže do aktivit organizace
děti a mládež nejsou vůbec zapojeny
děti a mládež jsou zapojeny v omezené míře
zapojení dětí a mládeže v činnosti organizace převažuje
9. Plánovaný rozvoj aktivit organizace – (je možné zaškrtnout obě možnosti - uveďte zároveň
odhadovanou cenu jednotlivých plánovaných aktivit a stručně je pojmenujte nebo popište)
a)

vybavení neziskové organizace

název (popis) ………………………………………………………………………..
odhadovaná částka v Kč:
b)

investice do oprav nebo výstavby

název (popis) ………………………………………………………………………..
odhadovaná částka v Kč:
c)

podpora aktivit organizace (tzv. měkké projekty)

název (popis) ………………………………………………………………………..
odhadovaná částka v Kč:
10. Máte zkušenost s čerpáním podpor z fondů EU?
ne
ano
a) Pokud ano, co Vám při jejich realizaci činilo největší problém?
Popište:
……………………………………………………………………………………………
b) Jaké změny podmínek v čerpání byste navrhli pro budoucí léta?
Popište:
……………………………………………………………………………………………

11. Předpokládáte, že by měla vaše organizace zájem ucházet se od roku 2014 do roku 2020
o podporu EU na základě předloženého projektu?
ne
ano
12. Pokud ne, můžete nám sdělit důvod?
………………………………………………………………………………………..
13. Spolupracuje vaše organizace s nějakým subjektem v obci na realizaci místních aktivit?
přímo s obcí
s místním podnikatelem
s jinou institucí (prosíme doplňte) ……………………………………………
zatím nespolupracuje s nikým
14. Co Vám jako neziskové organizaci ve vaší obci/městě nejvíce chybí:
Vypište – maximálně tři potřeby podle důležitosti
a) ………………………………………………….
b)………………………………………………….
c) ………………………………………………….
Vyplněný dotazník nám můžete doručit:
1) e-mailem na: lag.strakonicko@seznam.cz
2) poštou na adresu: MAS LAG Strakonicko. o.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
3) osobně odevzdat na uvedené adrese nebo vložit do schránky umístěné po straně dveří v přízemí
budovy.
Děkujeme Vám za vyplnění a doručení.

DOTAZNÍK – studující mládež
Strategie území MAS 2014
Průzkum je prováděn pro přípravu strategie rozvoje Strakonicka na období 2014 – 2020. Ta
je důležitá pro předložení žádosti o podporu rozvojových aktivit z fondů EU. Chceme brát
v úvahu především zájem místních obyvatel, důležitý je pro nás i názor vás, mladých. Proto je
Vaše zapojení do dotazníkového průzkumu velmi důležité. Dotazník je anonymní.
Své odpovědi označte křížkem, případně dle pokynu doplňte:
Vyplňte prosím místo Vašeho bydliště:
název obce/města ……………………………………….……………………..

část obce/města ……………………………………………………………….
3. Jste
muž

žena
4. Věková kategorie
uveďte Váš věk …………………………………………………………………….

5. Jste studentem
uveďte název školy …………………………………………………………………

6. Po maturitě máte zájem studovat na vysoké škole
ANO (uveďte obor studia, o který máte zájem) …………………………………….
NE

7. Po ukončení SŠ nebo VŠ studia máte zájem
hledat zaměstnání v regionu, kde bydlíte
hledat zaměstnání ve větších městech v ČR
hledat zaměstnání mimo ČR
podnikat v regionu, kde bydlíte
podnikat ve větších městech v ČR
podnikat mimo ČR

8. Jaké si chcete v budoucnu zvolit místo pro život
venkovskou obec na Strakonicku
venkov v jiném regionu v ČR
město Strakonice
jiné město v ČR
zahraničí
9. Myslíte si, že venkov má budoucnost a potřebuje, aby jej osídlili mladí a vzdělaní lidé?
ANO
Zdůvodněte………………………………………………………………………………

NE
Zdůvodněte ……………………………………………………………………………..

10. Jaký vidíte problémy v životě na venkově
špatná dostupnost center
nedostatek pracovního uplatnění
nedostupnost nákupu základních potravin v obcích
nedostatečná občanská infrastruktura (zaškrtněte nejpotřebnější)
 mateřské školky
 základní školy
 sportovní příležitosti
 kulturní příležitosti
 Jiné – dopište ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...

11. Jaké vidíte výhody v životě na venkově
zdravé životní prostředí
bydlení v domku ve spojení s přírodou
dostupnost místních potravin od farmářů
možnost pěstování vlastní produkce (sadaření, zahrádkaření)
občanská pospolitost
jiné – dopište ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….
12. Co by Vás nejvíce motivovalo k životu na venkově (uveďte)
…………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………..

13. Co byste potřeboval(a) k pracovnímu uplatnění na venkově
dotace pro zahájení podnikání
jiné (uveďte)
…………………………………………………………………………………………...

Vyberte prosím 10 z nabízených možností, které se Vám zdají nejdůležitější pro rozvoj
regionu „Strakonicko“ zakroužkováním příslušného čísla.
24) Umožnění většího zapojení občanů do správy veřejných záležitostí v obci/městě, společné
plánování dění v obci.
25) Zvyšování informovanosti v obcích prostřednictvím:
d) bezdrátového rozhlasu
e) obecního zpravodaje
f) jiné (doplňte)……………………………………………………………………
26) Zkvalitňování veřejné správy v obcích (rozšíření vzdělávání i informovanost volených zástupců
a zaměstnanců).

27) Posílení bezpečnosti v obcích (boj s kriminalitou, vandalismem, drogovou závislostí a
gamblerstvím).
28) Meziobecní spolupráce - zvýšení informovanosti občanů o spolupráci obcí ve svazcích obcí a
zapojení veřejnosti při plánování aktivit příslušného svazku obcí – setkávání občanů z členských
obcí svazku.
29) Přeshraniční spolupráce – výměnné studijní pobyty, předávání znalostí a zkušeností.
30) Podpora volnočasových aktivit - podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v oblasti sportu,
kultury, volného času pro děti, mládež i dospělé, udržování zvyků a tradic.
31) Rozvíjení schopností a pozitivních návyků dětí a mládeže - podpora činnosti škol a školek,
mimoškolní práce s dětmi – kroužky, společenská výchova, rozvoj talentů v hudebních,
výtvarných, tanečních a jiných oborech – využití místních lidských zdrojů k výuce.
32) Podpora vzniku a činnosti mateřských center (urychlení socializace dětí předškolního věku,
omezení vyčleňování žen na mateřské dovolené ze společenského dění).
33) Sociální péče - podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc
mladým rodinám s dětmi, boj proti drogám a jiným nežádoucím jevům
34) Podpora vzdělávání obyvatel - rozšíření celoživotního vzdělávání dospělých různých věkových
kategorií s cílem nabývat nové vědomosti a dovednosti využitelné k rozšíření pracovních
schopností, rekvalifikace zaměstnanců:
a) v místě
b) s dojezdovou vzdáleností do ……………. km (doplňte)
35) Vzdělávání seniorů – dlouhodobé udržení samostatnosti seniorů a jejich schopnosti aktivního
zapojení do společenských aktivit – Univerzity třetího věku apod.
36) Podpora zaměstnanosti - pomoc při hledání zaměstnání, vytváření pracovních míst v obci,
pomoc při zahájení a rozvoji podnikání (podnikatelské inkubátory), rozvoj sociálního podnikání.
37) Podpora rozvoje místní produkce a služeb
c) investiční podpora drobného podnikání a rodinných zemědělských farem
(podpora při nákupu strojů a zařízení pro podnikání)
d) podpora spotřeby a využití v místě (osvěta a propagace zaměřená na spotřebitelské
rozhodování, marketingová podpora).

38) Využívání místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, nejlépe obnovitelných - podpora úspor
energií a materiálů.
39) Investice do vybavenosti obcí (školy, kulturní a sportovní zařízení, sociální a zdravotní
zařízení).
40) Investice do infrastruktury (místní komunikace, vodovody, kanalizace, čističky, nakládání s
odpady, elektřina, vytápění).
41) Investice do kulturního dědictví - opravy historických památek a staveb (kostely, kapličky,
boží muka, křížky a jiné cenné staré budovy, památníky).
42) Investice do kulturní infrastruktury (regionální muzea, galerie, malé divadelní ochotnické
scény).

43) Investice do ochrany životního prostředí (ochrana zeleně a přírodních prvků v obcích, ochrana
krajiny a biodiverzity území, ochrana volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost přírodních
lokalit.
44) Investice do snížení ekologické zátěže v obcích - zatížení hlukem (doprava) poškozování
ovzduší nevhodným vytápěním, průmyslové zátěže ovzduší (smogové situace) a vodních toků.
45) Investice do šetrného hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, ochrana vodních toků a ploch
před znečištěním (řeky, potoky, rybníky a vodní nádrže).
46) Investice do snižování rizik následků přírodních katastrof - povodně, vichřice, požáry
(budování poldrů, zpevňování hrází vodních toků a rybníků).

Uveďte tři nejdůležitější věci, které Vám ve Vaší obci/městě chybí:
1)………………………………………………………………………………………………………..
2)………………………………………………………………………………………………………..
3)………………………………………………………………………………………………………..

Vyplněné dotazníky odevzdejte prosím tazatelce Ing. Ludmile Stieglerové.
DĚKUJEME

Strategie území MAS 2014 – 2020
Průzkum je prováděn pro přípravu strategie rozvoje Strakonicka na období
2014 – 2020. Ta je důležitá pro předložení žádosti Místní akční skupiny o podporu
rozvojových aktivit území Strakonicka z fondů EU prostřednictvím místních akčních skupiny –
další informace o MAS www.strakoniko.net.
O zaměření strategie se chceme radit s vámi - proto je Vaše zapojení do průzkumu velmi
důležité.

Dotazník pro základní školy
1. Sídlo školy:
název obce/města ……………………………
část obce/města ………………………………
2. Umístění školy
v budovách ve vlastnictví města/obce
v pronajatých prostorách
jiná varianta
3. Právní forma organizace
uveďte) ……………………….
4. Zaměření výuky
klasické
specializované (uveďte)
5. Počet učitelů školy
(doplňte)…………………………..
6. Počet zaměstnanců školy celkem
(doplňte)…………………………..
7. Zastoupení žen a mužů v celkovém počtu zaměstnanců
převažují ženy
převažují muži
rozložení je zhruba rovnoměrné
žádné ženy
žádní muži
8. Zapojení dětí a rodičů do aktivit školy
(popište) …………………………

9. Máte zkušenost s čerpáním podpor z fondů EU?
ne
ano
a) Pokud ano, co Vám při jejich realizaci činilo největší problém?
Popište:
……………………………………………………………………………………………
b) Jaké změny podmínek v čerpání byste navrhli pro budoucí léta?
Popište:
……………………………………………………………………………………………

10. Dosavadní realizované projekty školy – zdroj finančních prostředků:
(popište) ………………………………

11. Předpokládáte, že by měla vaše ZŠ zájem ucházet se od roku 2015 do roku 2020 o
podporu EU na základě předloženého projektu?
ne
ano
12. Pokud ne, můžete nám sdělit důvod?
………………………………………………………………………………………..
13. Pokud ano, jaký je plánovaný rozvoj a aktivity školy– (stručně pojmenujte nebo popište –
podrobněji viz. přiložený katalog projektů)

Vyplněný dotazník nám můžete doručit:
Odevzdat: Ing. Ludmile Stieglerové nebo Ing. Ivetě Švelchové, pověřeným průzkumem pro MAS
LAG Strakonicko nebo zašlete vyplněné elektronicky.
Podrobnější informace: lag.strakonicko@seznam.cz
Děkujeme Vám za vyplnění.

DOTAZNÍK Občanský sektor – vzdělávání
Strategie území MAS 2014 – 2020
Průzkum je prováděn pro přípravu strategie rozvoje území pro náš region na období 2014 – 2020.
Strategie, která je důležitá pro přísun finančních prostředků z EU do regionu, bude připravována
podle výsledků šetření u Vás. Zajímá nás váš názor na oblast vzdělávání dospělých, abychom jej mohli
ve strategii uplatnit. Proto je Vaše zapojení do průzkumu důležité. Dotazník je anonymní, vyplněný
odevzdávejte do schránky tazatelům. DĚKUJEME.
1. Žijete v obci:
do 500 obyvatel
do 1000 obyvatel
do 2000 obyvatel
nad 2000 obyvatel
2. Jste:
muž
žena
3. Uveďte , prosím, Váš věk:
do 20 let
od 20 do 30 let
od 30 do 50 let
od 50 do 65 let
nad 65 let
4. Váš rodinný stav:
svobodný (á)
ženatý (vdaná)
rozvedený (á)
vdovec (vdova)
5. Nejvyšší dosažené vzdělání:
základní
učňovské bez maturity
učňovské s maturitou
SŠ
VŠ
6. Jazyková vybavenost:
angličtina
němčina
jiný jazyk, uveďte ...........................
7. Absolvoval(a) jste další vzdělávání?
Ano
Ne
a) Bylo vzdělávání zakončeno certifikátem?
Ano
Ne

8. Vaše zaměstnání:
zaměstnanec
vedoucí pracovník
zemědělský podnikatel
nezemědělský podnikatel
důchodce
jiné ..............................................................
9. Pokud jste zaměstnán (a) jste se svým zaměstnáním:
spokojen (a)
spíše spokojen (a)
nespokojen
spíše nespokojen
10. Uveďte, prosím, jak nejčastěji trávíte volný čas:
s rodinou
s přáteli
sledováním televize
četbou
návštěvou kina, divadla
sportem
jiným, aktivním způsobem
11. Myslíte si, že se podmínky života na venkově:
zlepšují
spíše zlepšují
zhoršují
spíše zhoršují
(uveďte, prosím, důvod) .......................................................................................
12. Považujete podmínky ke vzdělávání na venkově:
srovnatelné s městem
spíše srovnatelné s městem
pro venkov výrazně znevýhodněné
pro venkov spíše znevýhodněné
13. Máte zájem o celoživotní vzdělávání?
Ano
Ne (uveďte, prosím, důvod) …………………………………………………..
14. Jaký typ vzdělávání byste rád navštěvoval (a):
Další vzdělávání dospělých (pro svoji konkurenceschopnost v zaměstnání)
Akademii nebo Univerzitu třetího věku
Kurzy dovedností
15. Preferujete:
prezenční kurzy Po – Pá
prezenční kurzy víkendové
e-learning
jiné formy (uveďte)
16. Jaká témata byste z nabízených do vzdělávání zařadili:
Rodina (výchova dětí, vztahy)
Zdraví (výživa, životní styl)
Zahrada

Příroda
Ochrana životního prostředí
Historie
Kultura
Občanská společnost
Právo
Etika
Rozvoj osobnosti
Práce s počítačem
Jazykové vzdělávání (uveďte jazyk) ...........................................................................
Odborná témata - uveďte jaká .....................................................................................
17. Jaká je pro Vás maximální dojezdová vzdálenost pro účast na vzdělávání?
v místě
méně než 30 km
od 30 do 60 km
větší
18. Máte dostupnou veřejnou dopravu nebo musíte užít jinou alternativu přepravy ?
Ano - hromadná doprava - autobus
Ano - hromadná doprava - vlak
Ne - auto – vlastní řidičský průkaz
Ne - auto – doprava blízkou osobou
19. Očekávaný přínos vzdělávání
zvýšení kvalifikace
získání zaměstnání
udržení pracovního místa (pozice)
získání lepší pracovní příležitosti
udržení duševní svěžesti
zkvalitnění komunikace s mladší generací
zkvalitnění komunikace se spoluobčany
vlastní uspokojení
jiný přínos (uveďte)...........................................................................................

Vyplněný dotazník nám můžete doručit:
1) odevzdat přímo tazatelce
2) zaslat poštou na adresu: MAS LAG Strakonicko. o.s., Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice
3) osobně odevzdat na uvedené adrese nebo vložit do schránky umístěné po straně dveří v přízemí
budovy.
Děkujeme Vám za vyplnění a doručení.

DOTAZNÍK VS – vzdělávání
Strategie území MAS 2014 – 2020
Průzkum je prováděn pro přípravu strategie rozvoje území pro náš region na období 2014 – 2020.
Strategie, která je důležitá pro přísun finančních prostředků z EU do regionu, bude připravována
podle výsledků šetření u Vás. Zajímá nás váš názor na oblast vzdělávání dospělých, abychom jej mohli
ve strategii uplatnit. Proto je Vaše zapojení do průzkumu důležité. Dotazník je anonymní, vyplněný
odevzdávejte do schránky tazatelům. DĚKUJEME.
1. Obec
do 500 obyvatel
do 1000 obyvatel
do 2000 obyvatel
nad 2000 obyvatel
2. Jste
muž
žena
3. Funkce v obci
a) vaše funkce v obci
starosta (starostka) - uvolněná funkce
starosta (starostka) - neuvolněná funkce
b) v jaké funkci působí místostarosta
místostarosta (místostarostka) - uvolněná funkce
místostarosta (místostarostka) - neuvolněná funkce
4. Váš hlavní pracovní poměr
zaměstnanec
vedoucí pracovník
zemědělský podnikatel
nezemědělský podnikatel
důchodce
jiný
5. Vaše volební období
první
druhé
třetí
další (uveďte) ......................................
6. Uveďte , prosím, Váš věk: ................ let
7. Nejvyšší dosažené vzdělání:
základní
učňovské bez maturity
učňovské s maturitou
SŠ
VŠ
jiná odbornost (uveďte)
8. Jazykové znalosti
angličtina

němčina
jiný jazyk, uveďte ......................................................................................................
9. Absolvoval jste další vzdělávání v oboru veřejná správa?
ANO
NE
10. Absolvoval jste další vzdělávání v oboru veřejná správa?
ANO
NE
11. Vzdělávání bylo zakončeno certifikátem:
ANO
NE
12. Jiné absolvované kurzy a školení
ANO
NE
13. Vzdělávání bylo zakončeno certifikátem:
ANO
NE
14. Myslíte si, že je zapotřebí zajistit:
a) ucelený vzdělávací program pro starosty a obecní zastupitele
určitě ano
spíše ano
určitě ne
spíše ne
b) doplňující vzdělávací program pro venkovské manažery (svazky obcí, MAS aj.)
určitě ano
spíše ano
určitě ne
spíše ne
15. Pokud ano, máte zájem o:
prezenční kurzy Po – Pá
prezenční kurzy víkendové
e-learning
jiné formy (uveďte) .....................................................................................................
16. Jaká je pro Vás maximální dojezdová vzdálenost pro účast na vzdělávání?
méně než 30 km
od 30 do 60 km
větší
17. Jaká témata byste z nabízených do vzdělávání zařadili:
Legislativa ČR obecně
Zákon o obcích
Účetnictví a financování investic
Stavební zákon
Památková péče
Ochrana životního prostředí
Komunitní plánování

Strategické řízení a plánování
Management a marketing
Etika a rozvoj osobnosti
Historie a kultura regionu
Podpora regionální produkce
Cestovní ruch jako odvětví pracovních příležitostí pro venkov
Politiky EU (zemědělská politika, regionální politika a další) závaznost pro ČR
Cestovní ruch jako odvětví pracovních příležitostí pro venkov
Dotační možnosti z národních zdrojů
Dotace z evropských a jiných fondů
Podmínky přípravy projektů
Řízení a vyúčtování projektů
18. Máte zájem o výjezdní seminář?
k poznání evropských struktur (Brusel, Štrasburk)
do některé z rozvinutějších sousedních zemí : (Rakousko, Německo)
jiné (uveďte)..........................................................................................................
nemám zájem
19. Je pro vás důležité zakončení kurzu předáním certifikátu?
Ano
Ne
20. Váš návrh na organizátora kurzů
(Která organizace by podle vašeho názoru měla toto vzdělávání zajišťovat?)
svazek obcí
místní akční skupina
poradenská firma
vysoká škola
21. Kdo by měl podle Vás vzdělávání finančně podporovat?
kraje
stát
EU fondy
EU dostupnější formou fondů
22. Myslíte si, že by pro rozvoj venkova bylo přínosem, kdyby měl každý svazek obcí
placeného a odborně vzdělaného manažera?
určitě ano
spíše ano
určitě ne
spíše ne
23. Mělo by se jednat o trvalé pracovní místo bez potřeby každoročního projektového
řízení?
určitě ano
spíše ano
určitě ne
spíše ne
24. Toto pracovní místo by mělo být finančně zajištěné:
státem ve 100 %
státem s příspěvkem obcí
krajem ve 100 %
krajem s příspěvkem obcí

25. Myslíte si, že je potřebné celoživotní vzdělávání i pro venkovské obyvatelstvo?
určitě ano
spíše ano
určitě ne
spíše ne
26. Považujete podmínky ke vzdělávání na venkově:
srovnatelné s městem
spíše srovnatelné s městem
pro venkov výrazně znevýhodněné
pro venkov spíše znevýhodněné
27. Jak si myslíte, že se projeví na rozvoji regionu zvyšování vzdělanosti na venkově?
(vzdělávání pro občany, neziskové organizace)
vyšší zaměstnatelností obyvatel (snižování nezaměstnanosti v obci)
větší schopností obyvatel k zapojení se do řešení problémů obce
navazování korektnějších kontaktů mezi občany
udržováním samostatnosti a životaschopnosti starších obyvatel
kvalitnější administrativní kapacitou

Vyplněný dotazník nám můžete doručit:
1) odevzdat přímo tazatelce
2) osobně odevzdat na adrese: MAS LAG Strakonicko. o.s., Palackého náměstí 1090, 386 01
Strakonice nebo v sídle MAS vložit do schránky umístěné po straně dveří v přízemí budovy.
Děkujeme Vám za vyplnění a doručení

KATALOG PROJEKTŮ
Katalog zemědělských projektů 2014 – 2020: zemědělské podnikání
FIRMA:
Pozemek v katastru obce

Typ zamýšlené investice

Přibližný rok Odhadní
realizace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

celková cena

Stávající stav

KATALOG PROJEKTŮ
Katalog zemědělských projektů 2014 – 2020: diverzifikace
FIRMA:
Pozemek v katastru obce

Typ zamýšlené investice

Přibližný rok Odhadní
realizace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

celková cena

Stávající stav

KATALOG PROJEKTŮ
Katalog zemědělských projektů 2014 – 2020: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (památné stromy, rybníky, nádrže, toky, meze, původní cesty, aleje apod.)
FIRMA:
Pozemek v katastru obce

Typ zamýšlené investice

Přibližný rok Odhadní
realizace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

celková cena

Stávající stav

KATALOG PROJEKTŮ
Katalog nezemědělských podnikatelských projektů 2014 – 2020: mikropodnik, malý podnik, střední podnik (zaškrtněte)
FIRMA:
Pozemek v katastru obce

Typ zamýšlené investice

Přibližný rok Odhadní
realizace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

celková cena

Stávající stav

KATALOG PROJEKTŮ
Katalog projektů základních škol na Strakonicku
Název a adresa školy:
Katastr obce

Typ zamýšlené investice

Přibližný
realizace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

rok Odhadní celková Stávající stav (zdůvodnění)
cena

KATALOG PROJEKTŮ
Katalog projektů mateřských škol na Strakonicku
Název a adresa školy:
Katastr obce

Typ zamýšlené investice

Přibližný
realizace

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

rok Odhadní celková Stávající stav (zdůvodnění)
cena

