DOTAZNÍK

K

ROZVOJI

Ú Z E M Í 2014+

(pro veřejný, soukromý i neziskový sektor)
Máte zájem o to, jak bude náš region vypadat v roce 2022 ?
Chcete se podílet a přispět k rozvoji svého regionu ?
Zapojte se do přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území
MAS POHODA venkova na plánovací období 2014 – 2020 !!!
www.pohodavenkova.cz
Připravte si odpovědi na následující otázky a přijďte se podělit na veřejná setkání se svými názory a
postřehy, které následně promítneme do strategie rozvoje regionu na období 2014 – 2022:
Otázka č. 1: Jak jste spokojeni s následujícími oblastmi v regionu (území MAS) z Vašeho pohledu či z pohledu Vaší obce?
Oblast

Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi nespokojen

Je mi to jedno

Školství
Zdravotnictví
Bydlení
Rozvoj obce
Péče o obec a její vzhled
Veřejná doprava
Podmínky pro podnikání
Kulturní a společenský život
Sportovní vyžití

V případě zájmu je možné odpovědi blíže specifikovat a zdůvodnit.
Otázka č. 2: Je ve Vaší obci či jejím blízkém okolí (území MAS) dostatečná možnost získat pracovní uplatnění?
Otázka č. 3: Má Vaše obec zpracován vlastní plán rozvoje?
Otázka č. 4: Co považujete za přednosti (silné stránky) Vaší obce či území MAS?
Otázka č. 5: Co považujete za nedostatečné ve Vaší obci (slabé stránky) či v území MAS?
Otázka č. 6: Co považujete za potenciální hrozby pro Vaši obec či území MAS?
Otázka č. 7: Co považujete za možné příležitosti pro Vaši obec či území MAS?
Otázka č. 8: Co považujete za hlavní priority z Vašeho pohledu pro následující období?
Otázka č. 9: Jak hodnotíte spolupráci obce s podnikatelským sektorem?
Otázka č. 10: Jak hodnotíte spolupráci obce s neziskovým sektorem?
Otázka č. 11: Jak hodnotíte spolupráci podnikatelského sektoru s neziskovým sektorem?
Otázka č. 12: Co by dle Vás měla obsahovat integrovaná strategie rozvoje území MAS? (resp. jaké priority by strategie měla
obsahovat)

V případě, že připravujete či uvažujete o konkrétním záměru, vyplňte Projektový list, který si je možné stáhnout na
www.pohodavenkova.cz pod odkazem Strategie 2014+.

VEŘEJNÁ

SETKÁNÍ

K

TVORBĚ

STRATEGIE

Kdo se může zúčastnit: veřejných projednání se může zúčastnit každý, kdo má zájem o rozvoj našeho regionu a chce se podílet
na tom, kam budou v programovacím období 2014 - 2020 směřovat finanční prostředky nejen z evropských fondů…
Vítáni jsou zástupci veřejného (obce, svazky obcí, příspěvkové organizace, …), soukromého (zemědělské i nezemědělské
podnikatelské subjekty, fyzické osoby, …) i neziskového sektoru (hasiči, spolky, kluby atd.), ale i všichni ostatní…

Termíny veřejných setkání: veřejná setkání se uskuteční v níže uvedených termínech a to dle rozdělení do jednotlivých oblastí
území působnosti MAS…
Termín

Místo setkání

Oblast území působnosti MAS

22.1. 2014
od 16 h.

Restaurace Na Kovárně,
Nový Hrádek

Borová, Česká Čermná, Deštné v OH, Nový Hrádek, Olešnice v OH, Sedloňov

19.2. 2014
od 17 h.

Sklepní restaurace
Staročeského pivovárku,
Dobruška

Bačetín, Bohdašín, Bystré, Dobré, Dobruška, Dobřany, Chlístov, Janov,
Kounov, Mokré, Ohnišov, Opočno, Podbřezí, Pohoří, Přepychy, Semechnice,
Sněžné, Trnov, Val

4.3. 2014
od 17 h.

Restaurace Pyramida,
Nové Město n. Met.

České Meziříčí, Jestřebí, Králova Lhota, Libchyně, Mezilesí, Nové Město nad
Metují, Přibyslav, Rohenice, Sendraž, Slavoňov

!!! Prosíme, aby se každého setkání p o v i n n ě zúčastnili zástupci příslušných obcí !!!

VYUŽIJTE MOŽNOST, JAK PŘISPĚT SVÝM NÁZOREM ČI PODNĚTEM K ROZVOJI
REGIONU A PŘÍSUNU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ URČENÝCH K ROZVOJI
VENKOVSKÉHO PROSTORU DO ÚZEMÍ !!!

Kontakty pro případné dotazy:
Ing. Tomáš Vidlák, manažer MAS
Telefon : +420 604 535 956
E-mail : manager.pohoda@val.cz

Luboš Řehák, předseda MAS
Telefon : +420 602 114 007
E-mail : lubos.rehak@val.cz

