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Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. 

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu 

Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační období 2014 – 2020.  

MAS Holicko, o.p.s. bude v roce 2013 žadatelem o dotaci v Programu rozvoje venkova a 

minimálně v jednom dalším operačním programu. Na základě schválení nové Integrované strategie 

území Ministerstvem zemědělství ČR, bude moci právě Vám na Vaše projekty přerozdělovat finanční 

prostředky určené pro rozvoj regionu. Určete, kam chcete směřovat dotační prostředky po roce 

2014, jakým směrem chcete rozvíjet svůj region.  

Vaši odpověď označte křížkem X. Děkujeme za Váš čas, který věnujete vyplnění tohoto dotazníku. 

1. Jste muž nebo žena? 

 MUŽ    ŽENA 

2. Kolik Vám je let? 

 0-15   15-30   30-60   60 a více 

3. Jaké je Vaše pracovní zařazení? 

 FYZICKÁ OSOBA 

 PRÁVNICKÁ OSOBA    

 ZAMĚSTNANEC    

 NEZAMĚSTNANÝ  

 NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ   

 ZP/DŮCHODCE   

 ŽÁK/STUDENT 

 

4. Ve které obci bydlíte? 

 Býšť  

 Dolní Roveň  

 Dolní Ředice 

 Holice 

 Horní Jelení  

 Horní Ředice 

 Chvojenec 

 Jaroslav  

 Nová Ves 

 Ostřetín  

 Poběžovice u Holic 

 Radhošť  

 Trusnov 

 Týnišťko  

 Uhersko 

 Vysoké Chvojno

I. Osobní údaje: 
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5. Využila někdy vaše obec dotace (podpory z EU)? 

 ANO   NEVÍM   NE 

6. Znáte MAS Holicko? 

 ANO    ČÁSTEČNĚ   NE 

 Dostupnost kvalitní zdravotní péče 

 Dostupnost kvalitních sociálních služeb 

 Dostupnost poštovních a informačních služeb (veřejný rozhlas, knihovna, připojení k internetu aj.) 

 Dostupnost nákupních služeb (prodejna potravin nebo smíšeného zboží, popř. pojízdná prodejna) 

 Nabídku kvalitního bydlení (plochy pro bydlení v obci, podpora mladých rodin, výstavba bytů aj.) 

 Dostupnost nebo kapacitu mateřské školy 

 Dostupnost základní školy, úroveň základního školství 

 Volnočasové aktivity pro děti a mládež (hřiště, kluby, atd.) 

 Možnost sportovního vyžití 

 Možnost kulturního vyžití, existence spolků, dodržování tradic (např. SDH aj.) 

 Bezpečnost v obci (zvýšení veřejného pořádku apod.) 

 Bezbariérovost obce (dostupnost pro lidi s postižením) 

Jiné – vypište jaké:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Zlepšení kvality ve vzdělávání (konkretizujte…………………………………………………………………………………) 

 Nákup vybavení na vzdělávání (konkretizujte……………………………………………………………………………….) 

 Vzdělávací seminář v rámci mého zaměstnání (uveďte jaký………………………………………………………….) 

 Zájmový seminář podporující např. spolkový život (jaký………………………………………………………………..) 

 Vzdělávací semináře podporující uplatnění na trhu práce (jaký…………………………………………………….) 

 Pracovní příležitost (pomoc při zprostředkování zaměstnání, možnost zaměstnání v obci) 

 Podpora podmínek pro podnikání v obci (pro začínající mikropodnikatele) 

 Stav pozemních komunikací v naší obci 

 Údržbu chodníků v naší obci 

 Dopravní dostupnost do krajského nebo místního centra (veřejnou dopravou) 

 Přetížení dopravních komunikací (zácpy, nákladní automobily v obci aj.) 

II. Obnova občanské vybavenosti – mám zájem zlepšit nebo vybudovat zázemí pro: 

III. Vzdělání a pracovní příležitosti – mám zájem o: 

IV. Dopravní a technická infrastruktura – chtěl/a bych zlepšit nebo vybudovat: 
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 Dopravní značení v obci (dopravní značky, zrcadla, měřiče rychlosti, autobusové zastávky apod.) 

 Veřejné osvětlení v obci 

 Vybudovat kanalizaci a ČOV 

 Vybudovat plynofikaci 

 Vybudovat vodovod (zkvalitnění zásobování pitnou vodou) 

 Provést úpravu veřejných prostranství (úprava návsí, parků, výsadba zeleně) 

 Pořídit techniku pro úpravu a údržbu veřejných prostranství 

Jiné – vypište jaké:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Stav venkovských budov a památek 

 Infrastruktura cestovního ruchu – rozšířit/ vybudovat: 

   Půjčovnu (kol a jiných sportovních potřeb aj.) 

   Ubytovací kapacity  

   Stravovací zařízení 

   Naučnou stezku s odpočinkovými místy 

   Rozvoj sítě cyklotras vč. značení 

   Vybudovat rozhlednu 

   Vybudovat turistické informační středisko 

 Propagace obce (povědomí o místních památkách a zvycích) 

 Vytvořit propagační materiál ke konkrétnímu turistickému cíli 

Jiná oblast – uveďte jaká:……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Kvalitu ovzduší 

 Hluk 

 Čistotu v obci (údržba veřejného zeleného prostranství, chodníků aj.) 

 Nakládání s odpady (třídění a likvidace odpadů) 

 Výskyt černých skládek 

 Znečištění vod (vč. regenerace vodních ploch a toků) 

 Čištění odpadních vod (čističky) 

 Ohrožení půdy v obci erozí, degradací nebo povodněmi 

 Využití obnovitelných zdrojů a energie na venkově 

 Zateplování veřejných budov na venkově 

Konkretizujte:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 V. Podpora cestovního ruchu – mám zájem zlepšit/vybudovat: 

VI. Životní prostředí – chci zlepšit: 
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 Nákup stroje/technologie (jaké……………………………………………………………………………………………………) 

 Vybudovat/rekonstruovat/modernizovat provozovnu 

 Získat finance na propagaci a marketing 

 Mezinárodní spolupráce 

 Nákup ostatního vybavení pro provozovnu (jaké………………………………………………………………………..) 

 Zajistit odborné vzdělávání pro své zaměstnance (jaké………………………………………………………………) 

Jiné – uveďte jaké:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za Vaši ochotu vyplnit tento dotazník. 

Pro objektivní a kvalitní vytvoření nové Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. jsou 

nezbytné právě Vaše názory a připomínky. 

VII. Podnikání a zemědělství (vyplňuje pouze podnikatel) – mám zájem o: 

VIII. Máte jiné návrhy, popřípadě záměry, které v dotazníku nezazněly? 
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