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DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE 

Dotazník prosím vyplňte tak, že vhodné odpovědi zaškrtněte a zbytek odpovědí vypište přímo do textu. Vyplnění 

dotazníku Vám zabere 5 minut.  

Vyplněný dotazník prosím zašlete zpět emailem. 

Děkujeme za spolupráci. 

1. Co je hlavním předmětem činnosti Vaší organizace?: …………………………………………… 

2. Jak hodnotíte obec jako místo pro Vaše působení? 

Výborná   Dobrá  Vyhovující Špatná  Nevím  

3. Spolupracujete s obcí či se jiným způsobem podílíte na veřejném dění? Pokud ano, uveďte v jaké oblasti. 

 

Oblast spolupráce: …………………………………………… 

4. Jaký podíl Vašich členů/klientů, podle Vašeho odhadu, žije ve stejné obci, kde působí Vaše organizace? 

Méně než 30 %  

30 % - 70 %  

Nad 70 %  

5. Ohodnoťte zázemí a prostory, které pro Vaši činnost využíváte (např. sportoviště, klubovny apod.). 

Plně dostatečné  

Není pro naši činnost ideální, ale nijak zásadně neomezuje naše aktivity  

Je ve špatném stavu - je nezbytné něco s prostory dělat  

Je ve špatném stavu - již máme jiné místo, projekt úpravy atd. (uveďte)  

Zvolené řešení špatného stavu:…………………………………… 

6. Které z následujících faktorů mají největší negativní vliv na Vaše působení? (Označte nejvýše 3 odpovědi.) 

Ekonomická situace  

Pasivní přístup obyvatel  

Konkurence  
Nezájem o členství v organizaci  

Nedostatek prostoru  

Dostupnost financování  

Náklady na energie  

Legislativní omezení  

Zastaralé vybavení  

Vzdálenost do center  

  Jiné (uveďte): …………………………………………… 

Ano  Ne  
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7. Jaké jsou plány/výhled Vaší organizace do roku 2020? (Označte všechny možnosti, které se Vás týkají.) 

Předpokládáme spíše útlum činnosti  

Udržet stávající stav, nepočítáme s nijak velkým rozvojem, investicemi apod.  

Předpokládáme investice do nemovitostí a/nebo do vybavení naší organizace  

Rozšířit nabídku stávajících činností, vyvíjet nové aktivity, akce  

Významně zlepšit marketing, propagaci organizace, rozšířit členskou základnu  

  Jiné (uveďte): …………………………………………… 

8. Zvažuje Vaše organizace v období do r. 2020 (resp. 2022) již nějaké projektové záměry? Pokud ano uveďte. 

 

9. Čerpali jste v minulosti dotace na podporu rozvoje Vašich aktivit? Pokud ano, uveďte z jakého zdroje či 

programu jste dotaci čerpali. 

Ano  

Ne  

Žádali jsme, ale neuspěli jsme  

  Zdroj podpory:…………………………………………… 

10. Využili byste v budoucnu dotační podporu pro rozvoj Vaší organizace? 

Ano  

Ne  

 

11. Jaký typ podpory by pro Vás byl nejpřínosnější? (Označte 1 odpověď.) 

Společná propagace neziskových subjektů na území MAS Bobrava   

Dotace na investiční a neinvestiční zařízení  

Dotační informační servis   

Finanční nástroje (např. zvýhodněný úvěr)  
  Jiné (uveďte): …………………………………………… 

12. Využijte následující prostor a sdělte nám Vaše další náměty a připomínky, který by podle Vás mohly být 

využity pro další rozvoj Vaší obce/regionu/ a zlepšení Vašeho podnikání (prosíme o konkrétní vyjádření): 

………………………………………………………………. 

 

 

Projektový záměr Náklady Termín realizace Aktuální stav  

    

    

    


