
DOTAZNÍK URČENÝ PRO PODNIKATELE 

(dotazník pro podnikatele 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. V jakém oboru podnikáte? 

 

……………………………………………………………………… 

 

2. Velikost podniku 

 

☐ OSVČ 

☐ Mikropodnik (do 10 zaměstnanců) 

☐ Malý podnik (do 50 zaměstnanců) 

☐ Střední podnik (do 250 zaměstnanců) 

 

3. Doba podnikání 

 

☐ Mám v úmyslu teprve začít podnikat 

☐ Již podnikám 2 roky 

☐ Již podnikám 10 let 

☐ Již podnikám více jak 10 let 

 



4. Máte již zkušenost s čerpáním dotací z EU nebo národních zdrojů? 

 

☐ ANO 

☐ NE 

 

5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano – pomohla Vám tato získaná dotace? 

 

☐ Ano, zcela zásadně – bez ní by byla ohrožena existence mého podnikání 

☐ Ano, bez ní bych si nemohl/a dovolit pořídit dané vybavení, provést rekonstrukci či jiné aktivity 

a pomohla mi k vylepšení pozice na trhu 

☐ Ne, nebylo dosaženo předpokládaného efektu (např. náročná administrativa, atd.) 

 

6. Pokud jste v otázce č. 4 odpověděli ano – využili jste zkušeností zástupců MAS?  

 

☐ Ano, zaměstnanci kanceláře MAS mi při administraci žádosti velmi pomohli. Bez jejich pomoci 

bych nežádal/a. 

☐ Ano, zaměstnanci MAS mi pomohli, ale vše bych zvládl/a i bez jejich pomoci 

☐ Ne, zaměstnanci kanceláře MAS mi v získání dotace nepomohli 

 

 

7. Předpokládáte, že by měla vaše společnost zájem ucházet se od roku 2021 do roku 2027 

o podporu EU na základě předloženého projektu? 

 

☐ ANO 

Na jaké aktivity či typ projektu? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

☐ NE 

 

 

 

 

 



8. Spolupracujete nebo jste členem nějaké organizace sdružující podnikatele (subjekty)?  

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

9. 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 firmy 

Popis: _________________________________________________________________________ 

Odhadovaná částka v Kč: __________________________________________________________ 

 

☐ Investice do oprav nebo výstavby 

Popis: _________________________________________________________________________ 

Odhadovaná částka v Kč: __________________________________________________________ 

 

☐ Podpora aktivit firmy (měkké projekty) 

Popis: _________________________________________________________________________ 

Odhadovaná částka v Kč: __________________________________________________________ 

 

 

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

měla být v letech 2021 – 2027 vypsána výzva pro podnikatele? 

 

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

