
 
 

Podhůří Železných hor o.p.s. 
582 76 Maleč 48 

kancelář: Klášterní 267, 583 01 Chotěboř 

Vážení!  

Vaše obec je stejně jako dalších 12 obcí členem Místní akční skupiny Podhůří Železných hor 

(dále MAS). Úkolem MAS je v současnosti mj. definovat rozvojové oblasti, do nichž budou 

v následujícím plánovacím období 2014 – 2020 směřovat finanční prostředky, které by MAS 

měla získat na svůj další vyvážený a trvale udržitelný regionální rozvoj ze strukturálních 

fondů, tedy z rozpočtu Evropské unie a ČR. Aby mohla MAS stanovit oblasti, které bude 

finančně podporovat tak, aby přinesly území co největší užitek, musí znát detailně potřeby 

tohoto území. Proto se na Vás, starosty a zastupitele obcí, obracíme se žádostí o vyplnění 

níže uvedeného dotazníku.  

Také na základě Vašich plánů, podnikatelských záměrů, rozvojových projektů a nápadů na 

zatraktivnění podmínek panujících ve Vaší obci a jejím okolí bude následně formulováno 

několik prioritních oblastí, do nichž v následujících letech budou směřovány finanční 

prostředky přispívající ke zkvalitnění života zdejších obyvatel. 

Vyplněný dotazník prosím zašlete na e-mail info@podhurizeleznychhor.cz do 11.3.2013. 

Děkujeme! 

 

Název obce...     .... 

1. Znám MAS Podhůří Železných hor

  

 ANO   NE 

2. Spolupracoval/a jsem s MAS Podhůří 

Železných hor  

 

 ANO   NE 

 

3. Dotazník vyplňuji jako: 

 zástupce obce (starosta/ka, 

zastupitel/ka) 

 podnikatel 

 zemědělec vč. osob hospodařících v 

lesích 

 zástupce NNO, spolku, občanského 

sdružení apod. 

 někdo jiný.....     ..... (doplňte) 

 

 

 

 

4. V následujícím období 2014 – 2020 

hodlá naše obec investovat do 

následujících oblastí: 

a) Dopravní infrastruktura  

 místní komunikace 

 chodníky 

 bezbariérový přístup k veřejným 

budovám (škola, obecní úřad, 

pošta atd.) 
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 bezbariérovost veřejných budov 

(škola, obecní úřad, kulturní 

dům atd.) 

 jiné....     .... 

b) Technická infrastruktura 

 vodovod 

 kanalizace 

 plynofikace 

 elektrické vedení – např. kabelizace 

 jiné......     ....... 

c) Ostatní infrastruktura 

 výstavba/rekonstrukce kulturního 

domu (sálu) 

 výstavba/rekonstrukce obecního 

úřadu 

 výstavba/rekonstrukce hasičské 

zbrojnice 

 výstavba/rekonstrukce ploch pro 

trávení volného času (hřiště pro 

děti, seniory, matky s dětmi, dětská 

hřiště) 

 výstavba/rekonstrukce vnitřních 

prostor pro trávení volného času 

(klubovny) 

 výstavba/rekonstrukce knihovny 

 jiné......     ....... 

d) Vzdělávání  

 výstavba/rekonstrukce školských 

zařízení 

 modernizace vybavení školských 

zařízení (učebny, tělocvična, hřiště) 

 jiné......     ...... 

e) Sociální a zdravotní služby 

 výstavba/rekonstrukce sociálního 

zařízení pro seniory 

 podpora služeb zaměřených na 

seniory 

 zajištění rozvozu obědů seniorům  

 výstavba/rekonstrukce 

zdravotnického zařízení 

 výstavba/rekonstrukce sociálního 

zařízení pro děti a mládež (např. 

nízkoprahové zařízení) 

 jiné.......     ...... 

 

 

f) Životní prostředí 

 vytvoření ploch pro sběr 

separovaného odpadu 

 údržba veřejných prostranství 

 investice do veřejné zeleně 

 protipovodňová opatření 

 odstranění skládek či ekologických 

zátěží 

 jiné.......     ...... 

g) Cestovní ruch 

 výstavba/rekonstrukce cyklostezek 

 značení nových tras (pěší, cyklo, 

hippo) 

 doprovodná infrastruktura pro turisty 

(sociální zázemí, úschovny, 

půjčovny) 

 veřejná tábořiště 

 jiné....     ...... 

h) Kulturní dědictví 

 rekonstrukce historických památek 

 rekonstrukce sakrálních památek 

 jiné.......     ........ 

i) Společenské akce 

 uspořádání společenských akcí 

zaměřených na 

 děti 

 dospělé 

 seniory 

 všechny 

 zajištění vzdělávacích akcí a kurzů 

 podpora environmentálního 

vzdělávání dětí i ostatních obyvatel 

 jiné...     ...... 

DĚKUJEME! 


