ANKETA: Jak zlepšit život v našem regionu?
Místní akční skupina Třešťsko Vás zve k vyplnění této krátké ankety. Jejím cílem je získat Váš názor na to, jak
zvýšit kvalitu života v našem regionu. Z Vašich názorů bude vycházet právě vytvářená Integrovaná strategie
rozvoje území. Na základě této strategie pak budou čerpány významné finanční prostředky z evropských fondů
i jiných zdrojů v letech 2014 až 2020. Elektronicky můžete vyplněný dotazník poslat na adresu: mastrestsko@seznam.cz. Termín pro anketu: 30. 11. 2012.
1. Seřaďte následující zlepšení podle důležitosti, kterou jim přikládáte.
Platí, že 1 = nejdůležitější, 18 = nejméně důležité. Stejně důležitým zlepšením můžete dát stejné číslo.
(Pokud se Vám nechce vyplňovat celou tabulku, vyberte alespoň několik nejdůležitějších zlepšení - např.
1 až 8).
Zlepšení v našem regionu
Opravy a vylepšení veřejných budov

Školy, úřady, veřejná zdravotnická zařízení atd.

Investice do veřejných prostranství

Chodníky, náměstí, návsi, parky, veřejná zeleň atd.

Budování a zlepšení zázemí pro volný čas

Dětská hřiště, sportoviště, kulturní domy, sokolovny atd.

Opravy místních komunikací
Silnice, cesty atd.

Zlepšení dopravní obslužnosti veřejnou dopravou
Počet spojů, kvalita cestování, cena, umístění zastávek atd.

Péče o nemovité památky
Kostely, kapličky, tvrze atd.

Řešení negativních společenských jevů

Kriminalita, sociální vyloučení, závislosti, nemoci atd.

Dostupnost kvalitních mateřských a základních škol
Dopravní dostupnost, kapacita, možnost výběru atd.

Dostupnost kvalitní zdravotní péče

Dopravní dostupnost, ordinační hodiny, lékárna, specializovaní lékaři,
přístup k pacientům atd.

Podpora zdravého životního prostředí

Třídění odpadu, ochrana ovzduší - např. ekologické vytápění, čističky
odpadních vod, kanalizace, vodovod atd.

Podpora služeb pro specifické skupiny obyvatel
Rodiče na mateřské, senioři, zdravotně postižení atd.

Posilování efektivity a transparentnosti úřadů

Vstřícnost k občanům, podpora zapojování občanů, prevence korupce atd.

Podpora péče o krajinu a místní produkce

Moderní a udržitelné zemědělství, lesnictví, rybářství, farmářské trhy atd.

Rozvoj cestovního ruchu

Naučné stezky, ubytovací kapacity, cyklostezky, marketing - tištěné
i elektronické mapy a informační materiály atd.

Podpora konkurenceschopnosti podnikatelů
Modernizace provozoven, inovace, sociální podnikání atd.

Podpora zaměstnanosti a vzniku pracovních míst

Tvorba pracovních míst podnikateli, rekvalifikační programy, veřejně
prospěšné práce atd.

Dostupnost kvalitního bydlení

Bydlení pro mladé rodiny, sociální byty atd.

Pořadí
důležitosti

Komentář, popř. návrh řešení
(Dobrovolné)

Podpora aktivit občanů

Spolky, neziskové organizace, pořádání kulturních společenských akcí,
výměnné pobyty atd.
Další oblast:

Prosím, otočte.
2. Čeho si nejvíce ceníte na místě, kde žijete?

3. Co se Vám na Vašem bydlišti nelíbí?

4. Co je v okolí Vašeho bydliště potřeba udělat, aby se Vám v něm lépe žilo?

5. Co podle Vás může v budoucnu zhoršit kvalitu života v místě, kde žijete?

6. Máte Vy osobně nějaký projektový záměr, na který byste chtěl/a žádat dotační podporu? Pokud ano,
napište stručně, čeho se týká a jaké budou přibližně celkové náklady na něj.

Otázky pro podnikatele
Jste-li podnikatel (např. OSVČ), oceníme Váš názor na následující 2 otázky.

1. Co by bylo možné na místní úrovni udělat, aby se Vám v našem regionu lépe podnikalo?

2. Jaký typ podpory by Vám umožnil vytvoření jednoho či více nových pracovních míst?
(Např. vyšší dotace na mzdu, financování rekvalifikačních/školících programů, finanční podpora Vašeho
investičního záměru – např. rozšíření či modernizace činnosti atd.)

Pokud si přejete, můžete tento dotazník vyplnit anonymně. Rádi bychom Vás poprosili jen o dva údaje, které
nám pomohou lépe zacílit rozvojové plány pro náš region.
 Váš věk: …………………
 Obec, ve které bydlíte: …………………………………………………………..
 Do jakých skupin patříte (podtrhněte alespoň 1):
Občan

Podnikatel

Zastupitel/Starosta

Pokud máte zájem, napište sem kontakt na Vás (např. e-mail, telefon nebo adresu). Rádi Vás pozveme na
komunitní projednávání připravované Integrované strategie rozvoje území. Chcete-li, napište nám také jiné Vaše
podněty, poznámky či připomínky:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Děkujeme za vyplnění ankety! Tým MAS Třešťsko (www.mas-trestsko.cz)

