
Příloha 1: Dotazník (A) pro obce 

1) Jste zakládajícím členem MAS Pošumaví? *  

a) ano    b) ne  

V případě že "ne", napište prosím rok Vašeho vstupu do MAS. ……………… 

2) Jste členem mikroregionu: *  

a) Běleč, z.s.p.o.    b) Sdružení obcí Kdyňsko  

c) Svazek obcí Měčínsko   d) Plánicko z.s.p.o.  

e) Sdružení obcí Střední Pošumaví  f) Prácheňsko, z.s.p.o  

g) Svazek obcí Pošumaví   h) Zájmové sdružení právnických osob Slavník 

i) Nevím     j) Nejsme členem žádného mikroregionu  

3) Jste zakládajícím členem mikroregionu? *  

a) ano    b) ne  

V případě že "ne", napište prosím rok Vašeho vstupu do mikroregionu. …….… 

4) Koho budete kontaktovat v případě, že potřebujete poradit s podmínkami a 
možnostmi podpory z Programu rozvoje venkova? * (Vyberte prosím max 3 
možnosti.)  

a) krajský úřad     b) obec s rozšířenou působností  

c) vedení mikroregionu    d) místní akční skupinu  

e) sousední obec     f) jinou obec v rámci mikroregionu  

g) jinou obec v rámci místní akční skupiny  

h) poradenskou kancelář, konzultanta  

i) nikoho, jedná se o specifické podmínky  j) někoho jiného  

V případě zaškrtnutí možnosti "někoho jiného" prosím specifikujte: …………… 

5) Koho budete kontaktovat v případě, že potřebujete poradit v otázce možnosti 
získání podpory z jiných fondů EU? * (Vyberte prosím max 3 možnosti.)  

a) krajský úřad     b) obec s rozšířenou působností  

c) vedení mikroregionu    d) místní akční skupinu  

e) sousední obec     f) jinou obec v rámci mikroregionu  

g) jinou obec v rámci místní akční skupiny  

h) poradenskou kancelář, konzultanta  



i) nikoho, jedná se o specifické podmínky  j) někoho jiného 

V případě zaškrtnutí možnosti "někoho jiného" prosím specifikujte: ….……… 

6) Koho budete kontaktovat v případě, že potřebujete poradit s problémem v 
rámci běžného provozu obce (účetnictví, správa majetku, územní rozvoj apod.)? *  

(Vyberte prosím max 3 možnosti.)  

a) krajský úřad     b) obec s rozšířenou působností  

c) vedení mikroregionu    d) místní akční skupinu  

e) sousední obec     f) jinou obec v rámci mikroregionu  

g) jinou obec v rámci místní akční skupiny  

h) poradenskou kancelář, konzultanta  

i) nikoho, jedná se o specifické podmínky  j)někoho jiného  

V případě zaškrtnutí možnosti "někoho jiného" prosím specifikujte: …………… 

7) Obrací se na Vás jiná obec s prosbou o radu či pomoc: *  

a) v rámci problematiky čerpání dotací?  

b) s problémem v rámci běžného provozu obce (účetnictví, správa majetku, územní rozvoj apod.)?  

Ano (je to běžné) / Občas (stalo se to vícekrát) / Výjimečně (stalo se to jednou, dvakrát) / Ne  

8) S kým nejčastěji spolupracujete na společných projektech? *  

(Vyberte max 2 možnosti)  

a) s krajem      b) s místní akční skupinou  

c) s mikroregionem     d) se sousedními obcemi  

e) nerealizujeme projekty s jinými aktéry  f) s někým jiným: ……………….. 

9) Spolupracujete i se zahraničními subjekty? * 

a) ano    b) ne - ale rádi bychom   c) ne  

V případě, že "ano", uveďte prosím, o jaké zahraniční subjekty se jedná. …… 

Pomohla Vám účast v Místní akční skupině Pošumaví k získání zahraničních 
partnerů?  

a) ano    b) ne  

10) Navázali jste díky účasti v .............. nějakou spolupráci, které přikládáte velký 
význam? *  

a) v Místní akční skupině Pošumaví   … Ano / Ne  

b) v Mikroregionu     … Ano / Ne  



V případě že "ano" uveďte prosím, o jakou spolupráci jde a s kým. ……….. 

11) Máte informace o tom, co v současné době připravuje za rojekty/akce/události 
apod.: *  

a) Místní akční skupina Pošumaví   … Ano / Ne - ale rádi bychom / Ne  

b) Mikroregion    … Ano / Ne - ale rádi bychom / Ne  

c) Sousední obce    … \Ano / Ne - ale rádi bychom / Ne  

13) Když organizujete ve Vaší obci nějakou společenskou/kulturní/sportovní aj. 
událost, pozvánky a plakáty bývají vyvěšeny: *  

a) ve vaší obci (vč. místních částí)   b) v sousedních obcích  

c) v obcích mikroregionu    d) v obcích místní akční skupiny 

e) na webu obce     f) na webu mikroregionu  

g) na webu místní akční skupiny   h) jinde  

V případě zaškrtnutí možnosti h) "jinde" specifikujte, prosím, kde.  

14) Znáte se osobně s představiteli: *  

a) Místní akční skupiny Pošumaví … Ano / Ne  

b) Mikroregionu … Ano / Ne  

15) Máte ve Vašem mobilním telefonu uloženy kontakty na představitele: *  

a) Místní akční skupiny Pošumaví  … Ano / Ne 

b) Mikroregionu … Ano / Ne 

16) Máte ve Vašem mobilním telefonu uloženy kontakty na starosty sousedních 
obcí? *  

a) Ano - na všechny    b) Ano - na více než polovinu  

c) Ano - na méně než polovinu  d) Ano - na jednoho    e) Ne  

17) Máte ve Vašem mobilním telefonu uloženy kontakty na starosty členských obcí 
mikroregionu? *   

a) Ano - na všechny    b) Ano - na většinu  

c) Ano - přibližně na polovinu  d) Ano - na jednoho, dva  e) Ne  

18) Máte ve Vašem mobilním telefonu uloženy kontakty na starosty členských obcí 
Místní akční skupiny Pošumaví (mimo starostů Vašeho mikroregionu)? *  

a) Ano, více než 20   b) Ano, 10 - 20  c) Ano, 6 - 10  

d) Ano, 3 - 5    e) Ano, 1 - 2   f) Ne 



19) S kolika starosty členských obcí Místní akční skupiny Pošumaví si pravidelně 
telefonujete nebo se vidíte alespoň 1x za 14 dní? *  

a) Více než 20  b) 10 - 20   c) 6 - 10  

d) 3 - 5   e) 1 - 2   f) 0  

Při jaké příležitosti se nejčastěji setkáváte? Prosím uveďte. ……………… 

20) Znáte webové stránky Místní akční skupiny Pošumaví a webové stránky 
mikroregionu? *  

a) Ano - znám dobře oboje stránky  

b) Ano - znám dobře web mikroregionu  

c) Ano - znám dobře web Místní akční skupiny Pošumaví  

d) Ne - neznám dobře ani jedny webové stránky  

Jak často se díváte na webové stránky Místní akční skupiny Pošumaví? *  

a) častěji než 1x za týden  b) 1x za týden  c) 1x za 14 dní  

d) 1x za měsíc   e) méně často   f) neznám tyto webové stránky  

Jak často se díváte na webové stránky mikroregionu? *  

a) častěji než 1x za týden  b) 1x za týden  c) 1x za 14 dní  

d) 1x za měsíc   e) méně často   f) neznám tyto webové stránky  

21) Dostáváte z MAS Pošumaví pravidelně novinky na Váš email? *  

a) Ano   b) Ne - ale rádi bychom  c) Ne  

22) Máte na webové stránce Vaší obce odkaz na: *  

web Místní akční skupiny  … Ano / Ne, ale plánujeme to / Ne 

Pošumaví    … Ano / Ne, ale plánujeme to / Ne 

web mikroregionu   … Ano / Ne, ale plánujeme to / Ne 

web jiné regionální organizace … Ano / Ne, ale plánujeme to / Ne 

    - pokud ano, uveďte prosím, o jakou organizaci se jedná: ……….. 

23) Jste aktivními členy dalších lokálních / regionálních seskupení mimo 
mikroregionu a Místní akční skupiny Pošumaví? * (jiného mikroregionu, svazku, 
spolku obcí apod.)  

a) ano   b) ne  

Pokud "ano", tak prosím vypište, o jaká seskupení se jedná. ………….. 



24) Členy Místní akční skupiny Pošumaví jsou kromě obcí sdružených v 
mikroregionech také podnikatelské subjekty, nevládní neziskové organizace a 
škola. Kolik těchto subjektů (které jsou součástí MAS) znáte a jste schopni z hlavy 
vyjmenovat? *  

a) všechny (13)   b) 9 - 12    c) 5 - 8  

d) 1 - 4    e) žádné (0)  

Máte ve Vašem mobil. telefonu uložena čísla na představitele daných institucí? *  

a) Ano - na všechny, které znám   b) Ano - na polovinu a více z těch, které znám  

c) Ano - na méně než polovinu  d) Ne   e) neznám žádnou takovou instituci  

Spolupracujete s některou z daných institucí? Prosím vypište. ……………… 
25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 

Které tvrzení nejlépe vystihuje Váš vztah: 

- k Místní akční skupině Pošumaví? *  
- k mikroregionu? * 
- s dalšími regionálními seskupeními (viz otázka č. 23)? *  
- se sousedními obcemi? * 
- s dalšími obcemi mikroregionu? * 
- s ostatními obcemi místní akční skupiny? 
- s ostatními členy místní akční skupiny (viz otázka č. 24)? *  

a) blízce spolupracujeme  
b) spolupracujeme  
c) komunikujeme  
d) nespolupracujeme  
e) nekomunikujeme  
f) neznáme se  

32) Kolik projekt ů jste od r. 2004, kdy vznikla Místní akční skupina Pošumaví 
zrealizovali sami, se sousedními obcemi, s mikroregionem, s dalšími regionálním 
seskupeními, s místní akční skupinou? Prosím vypište. *  
……………………………………………………….. 
Máte-li nějaké doplňující poznámky, připomínky a poznatky k problematice 
spolupráce a vytváření sítí v rámci Místní akční skupiny Pošumaví, vypište je 
prosím níže. Velice Vám děkuji za součinnost a čas věnovaný vyplnění tohoto 
dotazníku.  

 

  



Příloha 2: Dotazník (B) pro členy MAS  

1) Jste zakládajícím členem MAS Pošumaví? *  

a) ano    b) ne  

V případě odpovědi b) "ne", napišt ě prosím rok Vašeho vstupu do MAS.  

2) Koho budete kontaktovat v případě, že: *  

- potřebujete poradit s možnostmi podpory z Programu rozvoje venkova? 

- potřebujete poradit v otázce možnosti získání podpory z jiných fondů EU?  

- potřebujete poradit s problémem v rámci Vašeho běžného provozu 

(účetnictví, správa majetku, územní rozvoj apod.)?  

a) krajský úřad   b) ORP c) místní akční skupinu  

d) poradenskou kancelář  e) nikoho / někoho jiného: …………… 

3) Realizujete-li společné projekty, kdo je nejčastěji Vaším partnerem? * 

 (Vyberte max 2 možnosti)  

a) kraj     b) místní akční skupina  c) členský mikroregion MAS 

d) jiný mikroregion   e) obec, v které sídlím  f) jiná obec  

g) firma / NNO / škola  h) někdo jiný       

 i) nerealizujeme žádné společné projekty  

V případě odpovědí d), f), g) nebo h) specifikujte, prosím, s kým spolupracujete: …….. 

4) Spolupracujete se zahraničními subjekty? *  

a) ano    b) ne - ale rádi bychom   c) ne  

V případě, že "ano", uveďte prosím, o jaké zahraniční subjekty se jedná. ……….. 

Pomohla Vám účast v Místní akční skupině Pošumaví k získání zahraničních 

partnerů?  

a) ano    b) ne  



5) Navázali jste díky účasti v MAS Pošumaví nějakou spolupráci, které přikládáte 

velký význam? *  

a) ano (s kým: ……………..)  b) ne  

6) Máte informace o tom, co v současné sobě připravuje za projekty / akce / 

události: *  

- MAS Pošumaví  

- členské mikroregiony  

- MAS Pošumaví  

- -ostatní členové MAS  

- Pošumaví  

- obec, ve které sídlíme  

a) Ano     b) Ano - ale jen rámcově/nedostatečně  c) Ne - ale rádi bychom  d) Ne  

7) Máte ve svém mobilním telefonu uloženy kontakty na představitele MAS 

Pošumaví? *  

a) ano    b) ne  

8) Máte ve svém mobilním telefonu uloženy kontakty na představitele členských  

mikroregionů MAS Pošumaví? *  

a) ano, na všechny (6 - 8)   b) ano, na 3 - 5  

c) ano, na 1 - 2    d) ne  

9) Máte ve svém mobilním telefonu uloženy kontakty na ostatní členy MAS 

Pošumaví? * (ostatní členové = podnikatelské subjekty / NNO / škola) 

a) ano, na více než 10   b) ano, na 6 - 10  

c) ano, na 1 - 5    d) ne 

10) Máte ve svém mobilním telefonu uloženy kontakty na starosty členských obcí 

mikroregionu, pod který územně spadáte? *  

a) ano - na všechny     b) ano - na více než polovinu z nich  



c) ano - na méně než polovinu z nich  d) ne - na žádného  

e) spadám pod město Klatovy / Sušice / Kasejovice a mám v telefonu kontakty na 

důležité představitele města  

f) spadám pod město Klatovy / Sušice / Kasejovice a nemám v telefonu kontakty na 

důležité představitele města  

11) S kolika členy MAS Pošumaví si pravidelně telefonujete nebo se vidíte alespoň 

1x za 14 dní? *  

a) s více než 15   b) 11 - 15  

c) 6 -10    d) 1 - 5   e) s žádnými  

12) Znáte webové stránky MAS Pošumaví? *  

a) ano     b) ne  

13) Jak často navštěvuje tyto webové stránky MAS Pošumaví? *  

a) častěji než 1x za týden   b) 1x za týden  

c) 1x za 14 dní    d) méně často   e) neznám tyto stránky  

14) Dostáváte z MAS Pošumaví pravidelně novinky na Váš email? *  

a) Ano   b) Ne - ale rádi bychom   c) Ne  

15) Máte na své webové stránce odkaz na: *  

- web MAS Pošumaví  

- web člena MAS (mikroregion / podnikatelský subjekt / NNO / škola) 

- web obce ležící na území MAS  

a) Ano   b) Ne, ale plánujeme to   c) Ne  

V případě, že máte na svých stránkách odkaz na web nějakého člena MAS nebo obce 

ležící na území MAS, specifikujte prosím o jakého člena / obec jde: ………………….. 

 



16) Jste aktivními členy dalších lokálních / regionálních seskupení mimo MAS 

Pošumaví? *  (jiných mikroregionů, svazků, spolků obcí apod.) 

a) ano  (kterých: …………)   b) ne  

17) 18) 19) 20) 21) 22)  

Které tvrzení nejlépe vystihuje Váš vztah: 

- s MAS Pošumaví? *  

- s členskými mikroregiony MAS Pošumaví? *  

- s členskými podnikatelskými subjekty MAS Pošumaví? * 

- s neziskovými nestátními organizacemi a školou? *  

- s obcemi v mikroregionu, pod který územně spadáte? *  

(sídlíte-li v jednom z měst Klatovy / Sušice / Kasejovice, přejděte, prosím, k další otázce) 

- s ostatními obcemi MAS Pošumaví? * 

a) blízce spolupracujeme   b) spolupracujeme  

c) komunikujeme    d) nespolupracujeme  

e) nekomunikujeme    f) neznáme se  

g) sídlíme v Klatovech / Sušici / Kasejovicích  

c) komunikujeme    d) nespolupracujeme  

e) nekomunikujeme    f) neznáme se  

23) Kolik projekt ů jste od r. 2004, kdy vznikla Místní akční skupina Pošumaví 

zrealizovali sami, se sousedními obcemi, s mikroregionem, s dalšími regionálním 

seskupeními, s místní akční skupinou? Prosím vypište. *  

……………………………………………………….. 

Máte-li nějaké doplňující poznámky, připomínky a poznatky k problematice 

spolupráce a vytváření sítí v rámci Místní akční skupiny Pošumaví, vypište je 

prosím níže. Velice Vám děkuji za součinnost a čas věnovaný vyplnění tohoto 

dotazníku.  

 

  



Příloha 3: Autorizace rozhovoru - Vlastimil Hálek 

 

Příloha 4: Autorizace rozhovoru - Ing. Josef Kutil 

 

 

 



Příloha 5: Autorizace rozhovoru - PaedDr. Václav Petrus 

 

Příloha 6: Autorizace rozhovoru - Ing. Ivo Šašek, CSc. 

 

Pozn.: rozhovoru byla přítomna také Ing. Radana Šašková, manažerka MAS 



Příloha 7: Žádost o vyplnění dotazníku 

 

  



Příloha 8: Mapa národní sítě MAS ČR 

 

Zdroj: Upraveno podle Národní síť MAS České republiky. Dostupné z: 

<http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/nsmascr/clenska_zakladna_ns_mas_cr/nsmascr_1338991656.pdf>. Staženo 

20.08.2012. 

 

Příloha 9: Vybrané a nevybrané MAS v opatření IV. 1.1. Místní akční skupina 

 

Zdroj: Státní zemědělský intervenční fond. Dostupné z: 
<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?lang=en&rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_staz
eni%2Feafrd%2Fosa4%2F1%2F11%2F1251386387406.pdf>. Staženo 21. 08. 2012.   



Příloha 10: Oficiální mapa území MAS Pošumaví 

 

Zdroj: Krajský úřad Plzeňského kraje 

 

 

 

 

 



Příloha 11: Obce a města na území MAS Pošumaví 

Mikroregion B ěleč:  

Biřkov, Červené Poříčí, Chocomyšl, Chudenice, Dolany, Ježovy, Kaničky, Křenice, 

Mezihoří, Němčice, Poleň, Švihov, Úboč, Únějovice, Vřeskovice, Všepadly 

Mikroregion  Kdyňsko: 

Běhařov, Brnířov, Černíkov, Dlažov, Chodská Lhota, Kdyně, Koloveč, Kout na 

Šumavě, Libkov, Loučim, Mezholezy, Mrákov, Nová Ves, Pocinovice, Spáňov, Úsilov, 

Všeruby, Zahořany 

Mikroregion M ěčínsko: 

Měčín, Ostřetice, Předslav 

Mikroregion Plánicko: 

Bolešiny, Číhaň, Hnačov, Mlýnské Struhadlo, Myslovice, Nalžovské Hory, Nehodív, 

Obytce, Plánice, Újezd u Plánice, Zavlekov, Zborovy 

Mikroregion St řední Pošumaví: 

Běšiny, Hartmanice, Hlavňovice, Hrádek, Chlistov, Kolinec, Mochtín, Mokrosuky, 

Petrovice u Sušice, Týnec, Velhartice, Vrhaveč 

Mikroregion Prácheňsko: 

Hejná, Horažďovice, Hradiště, Chanovice, Kejnice, Nezdřev, Oselce, Rabí, Slatina, 

Svéradice, Velké Hydčice, Velký Bor, Žichovice 

- Mikroregion Pošumaví: 

Budětice, Bukovník, Čimice, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Nezamyslice, 

Nezdice na Šumavě, Podmokly, Soběšice, Strašín, Žihobce 

- Mikroregion Slavník: 

Břežany, Hradešice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, Olšany, 

Pačejov 

Kasejovice 

Klatovy 

Sušice 


