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MAPOVÁNÍ POTŘEB A ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU 

NEZISKOVÝCH A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ 

V ÚZEMÍ MAS ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ 
 

Dotazník je určen pro zemědělce, lesníky a podnikatele v nezemědělských činnostech (jak právnické 

osoby, tak i pro fyzické osoby, malé a střední podniky). 
 

Vyplněný dotazník zašlete do 20. 12. 2020 na adresu MAS Českomoravské pomezí o.p.s., 
Varhánkova 1240, Polná, 588 13, nebo emailem: vojtech.rosicky@mascmp.cz 
Dotazník lze vyplnit on-line na http://www.mascmp.cz/dotazniky-2021/ 
 

Dotazník je koncipován k získání informací o potřebách regionu či jednotlivců v rozvoji služeb pro 

cestovní ruch, rozvoji lokálního podnikání, rozvoji a podpoře zemědělství, pro aktualizaci Strategie 

komunitně vedeného místního rozvoje MAS Českomoravské pomezí pro období 2021 – 2027. Dotazy 

vychází z možností financovat různé oblasti v rámci Programu rozvoje venkova (dále jen PRV).  

Jaké projekty bude možné z výzev MAS podpořit, zatím přesně nevíme. Ve strategii zapracujeme širší 

oblasti a k tomu potřebujeme Vaši součinnost. Prosíme, uveďte VŠECHNY záměry a potřeby, které 

máte a vyplnění dotazníku věnujte zvýšeno pozornost.  

Součástí strategie budou tzv. programové rámce (akční plány). Pro jejich odpovědné zpracování jsou 

základem Vaše konkrétní záměry včetně odhadu předběžných nákladů. Chápeme, že to s ohledem 

na stávající situaci není snadné a že pro každý podnik je důležité něco jiného. Ve spolupráci s Vámi 

se tak můžeme vyhnout změnám a opravám strategie, což je časově náročné a to chceme to 

v maximální míře vyloučit.  

V opatření, které je pro Vás aktuální, popište v rámci možností Váš konkrétní záměr (čeho se záměr 

týká, včetně odhadovaných nákladů a doby realizace).  

1. Podpora rozvoje zemědělských podniků  
Investice do zemědělských podniků: 

- zemědělské stavby a technologie pro ŽV, RV případně školkařskou produkci 
mobilní stroje pro zemědělskou výrobu 

Záměr Předpoklad realizace Odhad nákladů  

   

   

   

 

2. Podpora zpracování a uvádění zemědělských produktů na trh 

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů:  
- výstavba a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch  
- strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů  
- uvádění vlastních produktů na trh včetně marketingu (např. výstavba a rekonstrukce  
   prodejen, 
- pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen apod.)  
- užitkové vozy kategorie N1 a N2 bez podkategorie G pouze k uvádění produktů na trh 
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Záměr Předpoklad realizace Odhad nákladů  

   

   

   

 
3. Zemědělská infrastruktura  
 

Zemědělská infrastruktura:  
- investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo  
   přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě mimo intravilán obcí  
- rekonstrukce a výstavba polních cest včetně souvisejících objektů a technického vybavení    
  (mosty, propustky, brody, silniční příkopy a jejich zaústění do recipientů, svodnice,  
  trativody, pramenné jímky, nájezdy, sjezdy ze silnice, výhybny, obratiště)  

 
Záměr Předpoklad realizace Odhad nákladů  

   

   

   

 

4. Rozvoj nezemědělské činnosti a agroturistiky  
 

Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností:  
- stavební obnova či nová výstavba provozovny, kanceláře (zázemí pro zaměstnance)  
- malokapacitní ubytovací zařízení  
- stroje, technologie a další vybavení sloužící pro nezemědělskou činnost  

 
Záměr Předpoklad realizace Odhad nákladů  

   

   

   

 

 

5. Investice do lesnických technologií a techniky  
Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění 
na trh:  

-  stroje a technologie určené pro hospodaření na lesních pozemcích (pro obnovu, výchovu  
   a těžbu lesních porostů včetně dopravy dříví, ke zpracování těžebních zbytků, pro  
   přípravu půdy před zalesněním, pro lesní školkařskou činnost)  
-  výstavba či modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení  

 

Záměr Předpoklad realizace Odhad nákladů  
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6. Podpora spolupráce společného sdílení zařízení a zdrojů  
Sdílení zařízení a zdrojů: 

- podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů při společném sdílení 

zařízení a zdrojů. Cílem spolupráce je efektivní využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by 

při individuálním postupu nemohlo být dosaženo. 

Záměr Předpoklad realizace Odhad nákladů  

   

   

   

 

7. Podpora spolupráce mezi aktéry v území  
Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních 
trhů: 

- podpora je zaměřena na spolupráci minimálně dvou subjektů, která vede k vytváření a 

rozvoji krátkých dodavatelských řetězců (KDŘ) a místních trhů. 

 

Záměr Předpoklad realizace Odhad nákladů  

   

   

   

 

 

8. Jiné opatření nebo návrh k doplnění hlavních záměrů (napište, pokud máte k řešení jiný typ 

opatření výše neuvedený vztahující se k rozvoji venkova): 

Chtěl bych realizovat ….. 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracoval: jméno, příjmení, telefon, e-mail. 

 

 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci. 
 


