
DOTAZNÍK URČENÝ PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

(dotazník pro NNO působící na území MAS Brána Písecka z.s.) 

Dotazník slouží pro přípravu strategie pro území MAS Brána Písecka na období 2021 – 2027. Strategie 

je klíčem pro získání finančních prostředků z EU do našeho regionu, bude připravována podle výsledků 

dotazníkových šetření a řízených rozhovorů s představiteli jednotlivých obcí v území. Zaměření strategie bude 

tedy brát v úvahu zájmy a potřeby místních obyvatel, proto je Vaše zapojení důležité a děkujeme Vám za něj. 

Vyplnění dotazníku je anonymní. 

 

Identifikační údaje 

 

Název: 

IČ: 

Sídlo: 

Statutární zástupce: 

 

1. Právní forma subjektu  

 

☐ Občanské sdružení, spolek 

☐ Nadace, nadační fond 

☐ Obecně prospěšná společnost  

☐ Církev, církevní společnost 

☐ Jiná 

 

2. Oblast působení 

 

Sociální služby  ☐ 

Kultura a umění ☐ 

Náboženství a církve ☐ 

Vzdělávání a výzkum ☐ 

Prorodinné aktivity ☐ 

Zdravotnictví ☐ 

Příroda ☐ 

Hasiči ☐ 

Jiné  

 

 



3. Počet členů organizace 

 

☐ Do 10 členů 

☐ Do 20 členů 

☐ Do 50 členů 

☐ Nad 50 členů 

 

4. Na které skupiny osob jsou primárně zaměřeny Vaše aktivity?  

 

☐ Děti a mládež 

☐ Rodiče a děti 

☐ Dospělí 

☐ Senioři 

☐ Osoby se zdravotním postižením 

☐ Jiné (uveďte jaké) ______________________________________________________________ 

 

5. Zapojení dětí a mládeže do aktivit organizace 

 

☐ Děti a mládež nejsou vůbec zapojeny 

☐ Děti a mládež jsou zapojeny jen v omezené míře 

☐ Zapojení dětí a mládeže v činnosti organizace převažuje 

 

6. Spolupracuje vaše organizace s nějakým subjektem v obci na realizaci místních aktivit?  

 

☐ Přímo s obcí 

☐ S místními podnikateli 

☐ S jinou institucí (prosím doplňte) __________________________________________________ 

☐ Zatím nespolupracuje s nikým 

 

 

 



7. Plánovaný rozvoj aktivit organizace v letech 2021 – 2027  

 

Je možné zaškrtnout více možností. Stručně prosím popište a uveďte odhadovanou cenu 

plánovaných aktivit.   

☐ Investice do vybavení organizace 

Popis: _________________________________________________________________________ 

Odhadovaná částka v Kč: __________________________________________________________ 

 

☐ Investice do oprav nebo výstavby 

Popis: _________________________________________________________________________ 

Odhadovaná částka v Kč: __________________________________________________________ 

 

☐ Podpora aktivit organizace (měkké projekty) 

Popis: _________________________________________________________________________ 

Odhadovaná částka v Kč: __________________________________________________________ 

 

8. Máte zkušenosti s čerpáním podpor z fondů EU nebo z národních zdrojů?  

 

☐ ANO 

☐ NE 

 

9. Předpokládáte, že by měla vaše organizace zájem ucházet se od roku 2021 do roku 2027 

o podporu EU na základě předloženého projektu? 

 

☐ ANO 

Na jaké aktivity? _________________________________________________________________ 

☐ NE 

 

 

 

 

 



10. Vypište max. 3 potřeby, které jako NNO nejvíce postrádáte a na jaké aktivity by měla 

být v letech 2021 – 2027 vypsána výzva pro NNO? 

 

1. _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyplněný dotazník nám můžete doručit:  

1) E-mailem na: info@branapisecka.cz. 

2) Poštou na adresu: MAS Brána Písecka z.s., Čížová 75, 398 31 Čížová. 

3) Osobně odevzdat na uvedené adrese nebo vložit do schránky umístěné u vchodu do budovy. 

 

mailto:info@branapisecka.cz

