
5. Jak hodnotíte obec/město/městys jako místo pro podnikání? 
 

1. Výborné místo pro podnikání 

2. Dobré místo pro podnikání 

3. Vyhovující místo pro podnikání 

4. Špatné místo pro podnikání 

5. Nedokážu posoudit 
 

6. Je pro Vaše podnikání důležitá spolupráce s obcí/městem/městysem)? 
 

1. Ano (uveďte prosím jak _____________________________________________________) 

2. Ne 
 

7. Jak by mohla MAS pomoci v rozvoji Vašeho podnikání? (můžete zvolit více odpovědí) 
 

1. Společná propagace  2. Propagace firmy v rámci regionu 

3. Dotační poradenství  4. Informační servis (školení, legislativní změny apod.) 
 

8. Využili byste dotační podporu pro realizaci svých podnikatelských plánů? 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 

 

9. Jsem: 
 

1. Právnická osoba   2. Fyzická osoba (OSVČ) 

 

10. Obor podnikání 
 

1. Zemědělství    2. Myslivost, lesní hospodářství, rybářství 

3. Stavebnictví    4. Vzdělávání 

5. Pohostinství, ubytování   6. Zpracovatelský průmysl 

     a služby pro cestovní ruch      a řemeslná výroba 

7. Těžba a dobývání   8. Obchod 

9. Služby    10. Doprava a skladování 

11. Kultura, umění a zábava  12. Sport a rekreační činnost 
 

Jiná: ______________________________________________________________________ 

Dotazník pro podnikatele v obcích MAS Jižní Slovácko k přípravě 

rozvojové strategie 2021-2027 
 

Vážení podnikatelé, 

 

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 podnikáte (sídlo firmy nebo provozovna) 

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. Jaké jsou Vaše podnikatelské plány na nejbližších 5 let? 
 

1. Rozšíření výroby / služeb v rámci stávajícího oboru činnosti 

2. Rozšíření výroby / služeb do jiného oboru činnosti 

3. Rozšíření působnosti firmy do dalších obcí 

4. Rekonstrukce stávajících objektů 

5. Výstavba nových objektů 

6. Koupě dalších nemovitostí 

7. Pořízení nového vybavení (stroje, zařízení, vybavení) 

8. Přemístění místa podnikání do jiné obce 

9. Investice do značky a propagace firmy 

10. Investice do moderních technoligií 

11. Investice do obnovitelných zdrojů energie 

 

3. Jaký vývoj zaměstnanosti ve své firmě předpokládáte v nejbližších pěti letech?  
 

1. Pokles   2. Stejný stav   3. Nárust 

 

4. Jaké jsou největší překážky rozvoje Vašeho podnikání? (můžete vybrat více možností) 
 

1. Ekonomická situace                 2. Zahraniční konkurence 

3. Domácí konkurence                4. Nedostatek kvalifikované pracovní síly 

5. Nedostatek prostoru v provozovně              6. Obtížné získávání úvěru 

7. Vysoké zadlužení firmy                8. Vysoké náklady na energie 

9. Vysoké náklady na materiál              10. Legislativní omezení 

11. Dopravní dostupnost               12. Administrativní bariéry 

13. Omezení podnikání kvůli vládním opatřením 
 

Jiná: ___________________________________________________________________ 


