OTEVŘENÉ ZAHRADY JIČÍNSKA
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Dotazník ke SWOT analýze
Dotazník MAS Otevřené zahrady Jičínska k procesu sběru dat ke SWOT analýze v rámci
přípravy strategie pro období 2014 – 2020 formou řízeného rozhovoru nebo jako základ pro
komunitní projednání se skupinou osob v jednotlivých obcích zájmového území.

Jméno respondenta: …………………………………………..
Při plánování ve skupině sepsat prezenční listinu účastníků.
Obec/ město: .…………………………….………………………….
Jméno pracovníka MAS: ..………………………………………….
Datum: ……………………………..
Otázky vztažené k vaší obci:
1) S čím jste ve své obci spokojen/a? Co se vám na vaší obci líbí?
2) Co se ve vaší obci změnilo za posledních pět let k lepšímu? Vyjmenujte 3 – 5 věcí.
3) Co se naopak ve vaší obci změnilo za posledních 5 let k horšímu? Vyjmenujte 3 – 5 věcí.
4) Co považujete za výhody? V čem vidíte její silné stránky?
5) V čem je vaše obec jedinečná?
6) Co všechno pozitivně ovlivňuje Vaši obec? Co děláte dobře?
7) V čem vidíte nevyužitý potenciál (nevyužité příležitosti, slabé stránky)?
8) Co vám ve vaší obci chybí? Jaké máte problémy v obci? Co by mohlo negativně ovlivnit
rozvoj (vývoj) vaší obce?
9) Považujete služby ve vaší obci za dostačující? Které služby jsou pro občany obtížně
dostupné?
10) Kvůli čemu nebo z jakého důvodu byste se v budoucnu z vaší obce dokázal/a
odstěhovat?
11) Co byste chtěl/a zlepšit? Co se vám nedaří?
12) Vidíte do budoucna nějakou zajímavou možnost pro rozvoj obce?
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Otázky vztažené k zájmovému území MAS, v otázkách označené zjednodušeně jako
Jičínsko:
13) Co se Vám líbí ve vašem okolí, na Jičínsku? V čem vidíte jeho silné stránky?
14) Co se na Jičínsku změnilo za posledních pět let k lepšímu? Vyjmenujte 3 – 5 věcí.
15) Co se naopak na Jičínsku změnilo za posledních 5 let k horšímu? Vyjmenujte 3 – 5 věcí.
16) Co, myslíte, že je třeba rozvinout na Jičínsku?
17) V čem může Jičínsko konkurovat ostatním regionům ČR?
18) Co všechno ovlivňuje rozvoj Jičínska pozitivně?
19) Na co můžeme na Jičínsku lákat turisty?
20) Na co bychom v budoucnu mohli lákat na Jičínsko turisty?
21) Jak hodnotíte současnou propagaci Jičínska? Čemu nebo komu je podle Vás věnována
největší pozornost?
22) Jakou stránku Jičínska, si myslíte, že by bylo dobré posílit, investovat do ní?
23) V čem vidíte největší slabinu Jičínska? Kde Jičínsko nejvíce zaostává? Co všechno
ovlivňuje rozvoj Jičínska negativně?
24) Řešíte vy konkrétně nějaký problém, v němž byste uvítal/a spolupráci s dalšími subjekty i
mimo vaši obec? Jaký? S jakými subjekty?
25) Vidíte nějakou zajímavou příležitost pro Jičínsko v následujících letech?

Děkujeme za spolupráci při vyplnění dotazníku.
Zpracoval pracovní kolektiv MAS po konzultacích s předsednictvem Svazku obcí Mariánská
zahrada, Mgr. Petrem Vrzáčkem a RNDr. Blaženou Huškovou.
Otevřené zahrady Jičínska
Mgr. Kamila Kabelková, manažerka MAS
tel. 602 420 396, www.otevrenezahrady.cz
e-mail: otevrenezahrady@seznam.cz

Ve Veliši dne……………

