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Přílohy 

Příloha 1: Otázky pro standardizovaný rozhovor se zástupci obcí 

1) SPOLUPRÁCE OBCÍ A MAS VAS 

- Vyjmenujte 3 oblasti, ve kterých je přínosem spolupráce s MAS VaS? 

Vyberte nejdůležitější a uveďte důvod své volby. 

- Jaké konkrétní druhy pomoci ze strany MAS VaS potřebuje Vaše obec pro svůj rozvoj? 

- Vyjmenujte 3 bariéry spolupráce. Seřaďte podle závažnosti. 

- Jak byste definoval spolupráci s MAS VaS? 

 

2) MOTIVACE PRO SPOLUPRÁCI 

- Jaká je pro Vaši obec zásadní motivace pro spolupráci s MAS VaS? 

- Rozšiřují se motivy spolupráce s MAS VaS během vašeho členství? Můžete vyjmenovat 

alespoň tři? 

 

3) ZDROJE DOTACÍ – PRV x JINÉ OP 

- Čerpáte dotace i z jiných OP než je Osa IV – Leader PRV? Z jakých? 

- Máte stejné množství informací o výzvách a pravidlech ostatních OP? 

- Jak ve Vaší obci funguje monitoring dotačních možností? 

 

4) ADMINISTRACE PROJEKTŮ 

- Jaké máte zkušenosti s administrací projektů podpořených z EU? 

- Obracíte se s administrací projektů na cizí subjekty? Jaké? 

- Jak hodnotíte efektivitu této spolupráce na administraci projektů? 

 

5) SMĚRY ROZVOJE OBCE V NÁVAZNOSTI NA MOŽNOSTI MAS VaS 

- Zapojuje se Vaše obec do přípravy Integrované strategie území MAS VaS? Jakým 

způsobem? 

- Máte vytvořen projektový zásobník, který vychází ze strategických plánů Vaší obce? Kolik 

obsahuje projektů? 

- Jak si dále představujete spolupráci s MAS VAS? Jaké služby by měla dále poskytovat? 

 

 

 



 
 

Příloha 2: Otázky pro standardizovaný rozhovor se zástupci podnikatelů 

1) SPOLUPRÁCE PODNIKATELŮ A MAS VAS 

- Vyjmenujte 3 oblasti, ve kterých je přínosem spolupráce s MAS VaS? 

Vyberte nejdůležitější a uveďte důvod své volby. 

- Vyjmenujte 3 bariéry spolupráce. Seřaďte podle závažnosti. 

- Máte informace o činnosti MAS VaS a výzvách v rámci PRV (Programu rozvoje 

venkova)? Kde tyto informace získáváte? 

- Jak byste definoval spolupráci s MAS VaS? 

 

2) PROBLEMATIČNOST 

- Co vnímáte jako největší problém při svém podnikání? 

- Máte ve svém podniku zpracovánu strategii řešení problémů? 

- Jakým způsobem řešíte problémy? 

 

3) POSTOJ PODNIKATELŮ K FINANCÍM Z EU 

- Jaký máte postoj k dotační politice EU v podporování drobných podnikatelů? 

- Myslíte si, že získaná dotace může Vaše podnikání dále rozvíjet? A jak? 

- Jak byste si představoval nejideálnější formu podpory podnikatelů ze strany EU? 

 

4) PROBLÉMY (ADMINISTRATIVA, PŘEDFINANCOVÁNÍ) SCHVÁLENÝCH 

DOTAČNÍCH PROJEKTŮ 

- Vyjmenujte hlavní problémy a úskalí při snaze získat dotaci z EU. 

- Máte dostatek informací pro vyhledávání pomoci při problémech s administrací a realizací 

projektů? Kde tyto informace vyhledáváte? 

- Navrhněte tři změny, které by usnadnily podnikatelům administraci a realizaci projektů. 

 

5) SMĚRY ROZVOJE PODNIKÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 

MAS VAS 

- Máte zpracován a připraven k použití projektový zásobník? Na kolik let dopředu je 

zpracován a kolik obsahuje projektů? 

- Zajímáte se již nyní o dotační možnosti v letech 2014-2020? Kde získáváte informace? 

- Jak si dále představujete spolupráci s MAS VAS? Jaké služby by měla dále poskytovat? 

 

 

 



 
 

Příloha 3: Otázky pro standardizovaný rozhovor se zástupci NNO 

1) SPOLUPRÁCE NNO A MAS VAS 

- Vyjmenujte 3 oblasti, ve kterých je přínosem spolupráce s MAS VaS? 

Vyberte nejdůležitější a uveďte důvod své volby. 

- Máte informace o činnosti MAS VaS a výzvách v rámci PRV (Programu rozvoje 

venkova)? Kde tyto informace získáváte? 

- Vyjmenujte 3 bariéry spolupráce. Seřaďte podle závažnosti. 

- Jak byste definoval spolupráci s MAS VaS? 

 

2) MOTIVACE PRO SPOLUPRÁCI 

- Jaká je pro Vaši NNO zásadní motivace pro spolupráci s MAS VaS? 

- Rozšiřují se motivy spolupráce s MAS VaS během vašeho členství? Můžete vyjmenovat 

alespoň tři? 

 

3) ZDROJE DOTACÍ – PRV x JINÉ OP 

- Čerpáte dotace i z jiných OP nebo nadací než je Osa IV – Leader PRV? Z jakých? 

- Máte stejné množství informací o výzvách a pravidlech ostatních OP či nadací? 

- Jak ve Vaší organizaci funguje monitoring dotačních možností? 

 

4) ADMINISTRACE PROJEKTŮ 

- Jaké máte zkušenosti s administrací projektů podpořených z EU? 

- Obracíte se s administrací projektů na cizí subjekty? Jaké? 

- Jak hodnotíte efektivitu této spolupráce na administraci projektů? 

 

5) SMĚRY ROZVOJE NNO V NÁVAZNOSTI NA MOŽNOSTI MAS VaS 

- Zapojuje se Vaše organizace do přípravy Integrované strategie území MAS VaS? Jakým 

způsobem? 

- Máte vytvořen projektový zásobník, který vychází ze strategických plánů Vaší organizace? 

Kolik obsahuje projektů? 

- Jak si dále představujete spolupráci s MAS VAS? Jaké služby by měla dále poskytovat? 

 

 

 

 

 



 
 

Příloha 4: Otázky pro standardizovaný rozhovor se zástupci zemědělců 

1) SPOLUPRÁCE ZEMĚMĚLCŮ A MAS VAS 

- Vyjmenujte 3 oblasti, ve kterých je přínosem spolupráce s MAS VaS? 

Vyberte nejdůležitější a uveďte důvod své volby. 

- Máte informace o činnosti MAS VaS a výzvách v rámci PRV (Programu rozvoje 

venkova)? Kde tyto informace získáváte? 

- Vyjmenujte 3 bariéry spolupráce. Seřaďte podle závažnosti. 

- Jak byste definoval spolupráci s MAS VaS? 

 

2) MOTIVACE PRO SPOLUPRÁCI 

- Jaká je pro Vás zásadní motivace pro spolupráci s MAS VaS? 

- Rozšiřují se motivy spolupráce s MAS VaS během vašeho členství? Můžete vyjmenovat 

alespoň tři? 

 

3) ZDROJE DOTACÍ – PRV x JINÉ OP 

- Čerpáte dotace i z jiných OP než je Osa IV – Leader PRV? Z jakých? 

- Máte stejné množství informací o výzvách a pravidlech ostatních OP jako přes MAS? 

- Jak monitorujete nové dotačních možností? 

 

4) ADMINISTRACE PROJEKTŮ 

- Jaké máte zkušenosti s administrací projektů podpořených z EU či národních zdrojů? 

- Obracíte se s administrací projektů na cizí subjekty? Jaké? 

- Jak hodnotíte efektivitu této spolupráce na administraci projektů? 

 

5) SMĚRY ROZVOJE OBCE V NÁVAZNOSTI NA MOŽNOSTI MAS VaS 

- Zapojujete se do přípravy Integrované strategie území MAS VaS? Jakým způsobem? 

- Máte vytvořen projektový zásobník, který vychází z Vašich strategických plánů? Kolik 

obsahuje projektů? 

- Jak si dále představujete spolupráci s MAS VAS? Jaké služby by měla dále poskytovat? 

 

 

 

 

 


