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 Vážení přátelé,
touto cestou Vás chceme požádat o názor, na jaké cíle by se měl zaměřit rozvoj Mikroregionu Telčsko 
v letech 2014-2020.
Asi  každý  z Vás,  ať  již  jako  občan,  podnikatel,  člen  sportovního  klubu  či  zájmového  spolku,  má  svou 
představu, jak by se místo, kde žije nebo podniká, mělo rozvíjet.
Místní  akční  skupina  Mikroregionu  Telčsko,  působící  na  území  49  obcí,  zahájila  práce  na  společném 
dokumentu, který by měl takové plány zdokumentovat a následně pomoci uskutečnit. Zapojte se i Vy.

Vypište název obce:…………………………………………………….

Zaškrtněte, prosím, maximálně 5 svých vyšších priorit (VP) (čtverečků) a 5 nižších priorit (NP) z 17 možných:

  VP   NP
   kanalizace, čističky, nakládání s odpady, elektřina, vytápění)

   Podpora činnosti klubů, spolků, sdružení v oblasti sportu, kultury, volného času pro děti, mládež i dospělé, zvyků 
a tradic

   Podpora činnosti škol a školek, výchova a celoživotní vzdělávání pro děti i dospělé občany, rozvoj talentu

   Podpora starších spoluobčanů, pomoc seniorům, sociální péče potřebným, pomoc mladým rodinám s  dětmi, boj 
proti drogám a jiným nežádoucím jevům

   Podpora kvalifikace zaměstnanců, pomoc při hledání zaměstnání, rekvalifikace, kurzy pro rozvoj schopností a  
dovedností

   Vytváření pracovních míst v obci, pomoc při zahájení a rozvoji podnikání, podpora při nákupu strojů a zařízení  
pro podnikání, vytváření podmínek pro příchod investorů 

  Podpora cestovního ruchu, rozšiřování nabídky aktivit pro návštěvníky, propagace

   Opravy historických památek a staveb – kostely, kapličky a jiné cenné staré budovy

   Ochrana zeleně v obcích, přírody a krajiny, volně žijících zvířat a živočichů, dostupnost přírody a její pestrost

  Odpovědné hospodaření na zemědělské půdě a v lesích, podpora zemědělství, regionálních potravin ochrana 
potoků, řek a rybníků před znečištěním

   Čistota ovzduší v obcích, zamezení smogu z vytápění uhlím, ochrana před hlukem – především z dopravy

   Podpora úspor energií a materiálů, využívání místních zdrojů – vody, paliv a materiálů, nejlépe obnovitelných

   Bezpečnost v obcích – snižování rizik v dopravě, ochrana před úrazy, požáry a jinými přírodními katastrofami, boj 
s kriminalitou

   Podpora zlepšování veřejné správy v obcích, vzdělávání i informovanost volených zástupců

   Zapojování občanů do správy veřejných záležitostí, společné plánování volených orgánů a občanů

  Spolupráce obcí navzájem v rámci Mikroregionu Telčsko, Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, Regionu 
Renesance a  se sousedy v jiných regionech 

Případný komentář či další náměty ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dotazník je anonymní, ale pokud máte zájem podílet se  na přípravě Místní rozvojové strategie 2014 – 
2020 připojte prosím jméno a kontakt………………………………………………………………..………………………………………
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte na Obecní úřad ve Vaší obci, popř. do kanceláře MAS Telčsko – Nám. 
Zachariáše z Hradce 4, Telč do 22.10.2012

Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. IČ: 269 85 870 
Náměstí Zachariáše z Hradce 4 tel.: 567 223 235

588 56 Telč e-mail: mas@telcsko.cz
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Za ochotu při vyplnění dotazníku děkuje Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s. 
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