DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ MAS OZJ
Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje (Khk KHK) jak nástupnická organizace spoluzakladatele
a jako řádný člen Místní akční skupiny Otevřené zahrady Jičínska (MAS OZJ) chce přispět k rozvoji zájmového území MAS
OZJ v oblasti podnikání. V rámci přípravy strategie rozvoje tohoto území pro období 2014-2020 se proto obrací na podnikatele
působící v území MAS OZJ s tímto dotazníkem.

1. Jak byste ohodnotil(a) dosavadní činnost Vaší firmy? (vyberte 1 možnost)
a) □ úspěšná
b) □ dobrá
c) □ uspokojivá

d) □ neuspokojivá

2. Kde jsou zejména realizovány Vaše podnikatelské aktivity? V území:
(vyberte max. 2 možnosti)
a) □ obce
b) □ MAS OZJ a sousedících území
c) □ kraje i ČR
d) □ v zahraničí
3. Jak hodnotíte konkurenceschopnost Vaší firmy vůči ostatním podnikatelům stejného druhu podnikání?
(vyberte 1 možnost)
a) □ velmi dobrou
b) □ dobrou
c) □ uspokojivou
d) □ špatnou (neuspokojivou)
4. Jak odhadujete nebo již plánujete rozvoj podnikatelských aktivit Vaší firmy v období 2012 až 2020?
a) □ nepředpokládáme žádné podstatné a finančně náročné záměry
b) □ předpokládáme realizaci konkrétního podnikatelského záměru
c) □ uvítali bychom možnost realizace uvažovaného podnikatelského záměru, který ale nemůžeme
realizovat pouze z vlastních prostředků
5. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli variantou b) nebo c), můžete konkretizovat Váš podnikatelský záměr?
○ Téma (název) záměru: ………………………………………………………………………………..
○ Rok realizace:………
○ Délka realizace: ………… ○ Finanční náklady: (Kč)………………………….
○ Počet vytvořených nových pracovních míst: …….
○ s pracovním úvazkem: ……………….
○ Stručný popis záměru: ……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Podnikatelé často v místě svého působení podporují různé kulturní, sportovní a společenské akce, nebo je
i spolupořádají či pořádají. Jaké jsou v tomto směru aktivity Vaší firmy?
(můžete zvolit více možností)
a) □ nejsme zapojení do těchto aktivit
b) □ podporujeme akci (akce)
- □ pořádanou (é) obcí:
1) …………………………………………………………………
(uveďte název akce)
2) …………………………………………………………………
- □ pořádanou (é) jiným subjektem:
1) ………………………………………………………………….
(uveďte název subjektu i akce)
2) ………………………………………………………………….
- □ pořádáme vlastní akci: ……………………………………………………………………………….
7. Jičínské jednatelství Khk KHK jako jeden z článků podnikatelské samosprávy má snahu přispět k rozvoji
podnikání nejen v území MAS OZJ, ale i rámci celé jičínské oblasti. Měl(a) byste zájem o osobní kontakt
se zástupci rady oblasti nebo jičínského jednatelství s cílem seznámit se s aktivitami Khk KHK o možnostmi
jejich využití pro podnikatele?
□ Ano, mám zájem, uvítám kontaktování za účelem dohodnutí setkání
□ Nemám zájem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Děkujeme za spolupráci a závěrem ještě požádáme o několik údajů o Vaší firmě:
8. Kontaktní a identifikační údaje:
a) Název firmy:…………………………………………………………..
b) IČO: …………………..
c) Kontaktní adresa: …………………………………………………...
d) Tel: ……………………
e) E-mail: …………………………… f) Firma působí v obci (obcích): …………………………………
g) Obor podnikání: (uveďte pouze hlavní a max. 3 v pořadí důležitosti): …………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………………
h) Vznik firmy: (rok): …………
i) velikost firmy: □ mikropodnik
□ malý podnik
□ střední podnik
□ velký podnik
(mikro:do 10 osob a obratu do 2 mil.EUR/malý:do 50 os. a obratu do 10 mil.EUR/střední do 250 os. a obratu do 43 mil.EUR)

V ………………… dne ………………
Vyplnil(a): ……………………………

Údaje poskytl(a): ……………………………………….

