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DOTAZNÍK PRO PODNIKATELSKÉ SUBJETKY 

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. V jaké oblasti podnikáte?: …………………………………………… 

2. Jak hodnotíte obec jako místo pro Vaše podnikání? 

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

Ekonomická situace  Náklady na energie  

Domácí konkurence  Náklady na materiál  

Zahraniční konkurence  Legislativní omezení  

Dostatek kvalifikované pracovní síly  Dopravní dostupnost  

Nedostatek prostoru  Vzdálenost do center  
Dostupnost financování    

  Jiné (uveďte): …………………………………………… 

5. V jaké oblasti plánujete do roku 2020 rozvíjet Vaši firmu? (Označte všechny možnosti, které se Vás týkají.) 

Rozšířit/modernizovat budovu provozovny/sídla   

Rozšířit a modernizovat technologické vybavení   

Zlepšit propagaci firmy   

Rozšířit činnost do dalších obcí   

Zavést nové produkty/služby   

Najít nové partnery pro rozvoj firmy  

  Jiné (uveďte): …………………………………………… 

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

 

Ano  Ne  

Projektový záměr Náklady Termín realizace Aktuální stav  
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7. Pokud byste měli možnost ovlivnit prostředí pro podnikání v obci z  veřejných prostředků, která byste 

realizovali přednostně? (Označte nejvýše 3 odpovědi.) 

Investice do dopravní infrastruktury   
Investice do dopravní obslužnosti (hromadná doprava)  

Zainvestování nemovitostí a nabídnutí podnikatelům  

Podpora lidských zdrojů (vzdělávání)  

Životní prostředí  

Zlepšení celkového prostředí (vybavenosti) obce  

Podpora při získávání finančních zdrojů pro podnikání   

Společná propagace podniků a obce  

Podpora bydlení a přistěhování obyvatel do obce  

  Jiné (uveďte): …………………………………………… 

8. Čerpali jste v minulosti dotace na podporu rozvoje Vaší firmy? Pokud ano, uveďte z jakého zdroje či 

programu jste dotaci čerpali. 

Ano  

Ne  

Žádali jsme, ale neuspěli jsme  

  Zdroj podpory:…………………………………………… 

9. Využili byste v budoucnu dotační podporu pro rozvoj Vaší firmy? 

Ano  

Ne  

 

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

Společná propagace podnikatelských subjektů na území MAS Bobrava   

Dotace na investiční a neinvestiční zařízení  

Dotační informační servis   

Finanční nástroje (např. zvýhodněný úvěr)  

  Jiné (uveďte): …………………………………………… 

11. 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): 

 

………………………………………………………………. 

 

 


