
 
 

 
 

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 

(dála 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, zástupce subjektů podnikajících v oblasti zemědělství a 

lesnictví, 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! 

 

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 jakém odvětví v současnosti působíte? 

 rostlinná výroba 
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 živočišná výroba 

 lesnictví 

 rybářství 

 jiné....     ..... 

5. Kolik máte zaměstnanců (v rámci území MAS)? ......     .... 

6. Využil/a jste pro své podnikání dotačních prostředků v období 2004 – 2013)?  

 ANO   NE 

Pokud ANO, v jaké oblasti?..........     ...... 

7. V období 2014 – 2020 chcete investovat do: 

 otevření nového provozu na území MAS 

 rozšíření ploch pro hospodářskou činnost v rámci území MAS 

 rekonstrukce stávajících prostor (sklady atd.) 

 modernizace technologického vybavení pro hospodářskou činnost na území MAS 

 nákup dopravních prostředků pro hospodářskou činnost  

 zvýšení počtu zaměstnanců v provozu lokalizovaném na území MAS 

 vzdělávání svých zaměstnanců v provozu lokalizovaném na území MAS 

 zřízení firemní školky pro děti svých zaměstnanců 

 zkvalitnění podmínek pro zaměstnance (stravování, sociální zázemí apod.) 

 jiné ……     ………. 

8. Hodláte se aktivně zajímat o dotační možnosti nabízené ze strany MAS (účastnit se 

seminářů, podávat projekty apod.)?   

 ANO   NE 

 

9. V obci/městě, kde působím, by se mělo zlepšit především:............     ....................... 

 

10. V ostatních částech MAS Podhůří Železných hor by se mělo zlepšit 

především:............     ....................... 

Prosíme o sdělení kontaktních údajů: 

Název, IČ firmy:...     ... 

Místo (obec, město) lokalizace provozovny v rámci MAS:......     ......... 

E-mail:...     ... 

DĚKUJEME! 


