Výsledky dotazníkového šetření MAS České středohoří
v rámci sběru podkladů k tvorbě SCLLD 2021+
Dotazníkové šetření probíhalo od 1.10.2020 do 31.3.2021.
Součástí dotazníku byl i sběr projektových záměrů z území.

Celkové vyhodnocení dotazníkového šetření
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Na dotazník odpovědělo celkem 35 respondentů z toho 17 obcí, 15 neziskových
organizací a 3 podnikatelské subjekty.
Nejzávaznějším problémem k řešení byly vyhodnoceny investice do obnovy majetku,
následují komunikace (chodníky, přechody, cyklo doprava), komunitní život a řešení
problematiky vody v území (hospodaření s vodou, řešení vody v intravilánu a extravilánu
obcí).

Neziskové organizace vnímají jako nejzávaznější problémem řešení podpory komunitního
života v obcích tzn. práce s komunitou, tvorba zázemí a podpora provozu a činnosti. Oblasti
komunitního života, které mají neziskové organizace zájem rozvíjet, jsou zaměřeny na práci
s rodinami na venkově, rodinami v krizových situacích, dětmi a mládeží, seniory – podpory
domácí péče, rozvoj služeb a specifickými skupinami ohroženými sociálním vyloučením.

Klíčové problémy k řešení nadefinováné
obcemi
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Jako nejzávažnější oblasti k řešení obce nadefinovali problematiku vody v území, investice do
obnovy majetku, následují komunikace a veřejná prostranství.

Výsledky sběru projektů
Projekty byly sloučeny do tematických skupin, které napomohly nadefinovat oblasti potřeb
v území MAS České středohoří.
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