4. Uveďte orientačně počet osob účastnících se vašich aktivit v jednom roce (pravidelné
aktivity i jednorázové akce)
__________________________________________________________________________
5. Ohodnoťte významnost zdroje na financování vašich aktivit
významný
podíl

menší
podíl

zanedbatelný
podíl

není
zdrojem

1. Obec
2. Sponzoři
3. Dotace JMK
4. Dotace EU
5. Členské příspěvky
6. Vlastní prostředky organizace
7. Jiné

6. Co pokládáte za největší překážky rozvoje Vašich aktivit? (vyberte max. 3 odpovědi)
1.Nedostatek financí na činnost
2. Nízká podpora ze strany obce
3. Stárnoucí vedení organizace
4. Klesající počet členů
5. Administrativní bariéry
6. Chybějící či nevyhovující prostory
7. Špatný stav materiálně technického vybavení
8. Omezení činnosti kvůli pandemii nemoci COVID-19
9. Snižující se zájem ze strany veřejnosti o existující nebo nové aktivity
Jiná: ______________________________________________________________________
7. Využili byste dotační podporu pro realizaci svých plánů a neziskových aktivit?
Pokud máte projektový záměr, na který byste rádi získali finanční podporu, řekněte nám o
něm. Kontakty na naše zaměstnance naleznete na www.jiznislovacko.cz.
1. Ano
2. Ne

Dotazník pro neziskové organizace a zájmová sdružení v obcích
MAS Jižní Slovácko k přípravě rozvojové strategie 2021-2027
Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na vás jménem Místní akční skupiny (MAS) Jižní Slovácko, z.s., která působí na
území 22 obcí a měst na Hodonínsku a Podluží. MAS je spolek obcí, aktivních občanů,
neziskových organizací a podnikatelů, který se propojováním aktivit těchto subjektů snaží
rozvíjet život na venkově a ve městech v celé jeho pestrosti. MAS prostřednictvím realizace
své strategie podporuje aktivity, které mohou přispět ke zlepšení podmínek života obyvatel
regionu.
Strategie MAS Jižní Slovácko v současnosti prochází aktualizací, aby byly zmapovány
potřeby a problémy území a bylo možné čerpat další finanční prostředky z fondů EU v
období 2021-2027.
Abychom další finanční prostředky zacílili co nejlépe, žádáme o vyplnění krátkého
dotazníku.

Dotazník, prosíme, vyplňte do 10. 5. 2021.

1. Obec (město/městys), ve které žijete. (OZNAČTE)
Pokud jste svoji obec v nabídce nenašli, pak náleží do jiné místní akční skupiny a tento
dotazník, prosíme, nevyplňujte.
1) Čejč

2) Čejkovice

3) Dolní Bojanovice

4) Dubňany

5) Hodonín

6) Hrušky

7) Josefov

8) Kostice

9) Ladná

10) Lanžhot

11) Lužice

12) Mikulčice

13) Moravská Nová Ves

14) Moravský Žižkov

15) Mutěnice

16) Nový Poddvorov

17) Prušánky

18) Rohatec

19) Starý Poddvorov

20) Terezín

21) Tvrdonice

22) Týnec

2. Uveďte, jakému oboru činnosti se převážně věnujete
1. Sport
2. Kultura (hudba, film, divadlo, folklor a tradice)
3.Výtvarné umění
4. Historie
5. Práce s mládeží (skauting, tábory apod.)
6. Turistika, cestovní ruch
7. Chovatelé (kynologie, včelaři, rybáři apod.)
8. Sociální aktivity (handicapovaní apod.)
9. Myslivost
10. Vinařství, zahrádkářství
11. Prorodinné aktivity (rodinná centra, kluby seniorů…)
12. Životní prostředí
13. Vzdělávání a osvěta

3. Členská základna k 1.1.2021. Uveďte počet všech členů spolku.

__________________________________________________________________________

