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Příloha č. 1 – Mapa DSO Mikroregionu Hořovicko s přilehlými obcemi do 20 km
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Zdroj: Vlastní zpracování v programu ArcGis, 2018 na podkladech ArcČR500

Obce 20 km od geog. středu mikroregionu

A

Geografický střed
Obce mikroregionu

Legenda
Zeleznice
<all other
values>
Obce
20 km
od geog. středu mikroregionu

ELEKTRIFIKACE

střed
A Geografický
Příloha
č. 2 – Mapa
DSO Mikroregionu Novostrašecko s přilehlými obcemi do 20 km

Elektrizovaná
železnice
Obce
mikroregionu

Neelektrizovaná železnice
Zeleznice
Legenda

Hranice
<all
otherkraje
values>
Obce 20 km od geog. středu mikroregionu

Hranice
ELEKTRIFIKACE

A

TYP

Geografický střed
<all other values>
Elektrizovaná
železnice
Obce mikroregionu
Neelektrizovaná železnice

Zeleznice
Krajská hranice

Hranice kraje
<all other values>
Okresní hranice
Hranice

ELEKTRIFIKACE

TYP

Státní
hranice
<all
other
values>
Elektrizovaná železnice
silniceItřídy
Neelektrizovaná železnice
Území mikroregionu
Krajská
hranice
Hranice kraje
Okresní hranice

Hranice
TYP

Státní hranice
<all other values>
silniceItřídy
Území mikroregionu
Krajská hranice

Okresní hranice
Státní hranice
silniceItřídy
Území mikroregionu

Zdroj: Vlastní zpracování v programu ArcGis, 2018 na podkladech ArcČR500
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Příloha č. 3 – Struktura rozhovoru s předsedy a starosty
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Příloha č. 4 – Anketa mezi občany
1) Žijete v této obci? Popřípadě v okolní?
ANO NE
2) Zajímáte se o dění ve vaší obci?
ANO NE
3) Říká vám něco mikroregion Novostrašecko?
ANO NE
V jaké souvislosti jste o něm slyšel(a)?
Chtěli byste o něm něco vědět? ANO

NE

4) Víte, že je vaše obec jeho součástí?
ANO NE
5) Jste členem nějakého občanského sdružení nebo spolku?
ANO NE
JAKÉHO:
6) Účastníte se společenských/kulturních akcí ve vaší obci?
ANO NE
JAK ČASTO:
7) Na koho se obracíte v případě potřeby řešit něco co se týká veřejného zájmu? často?
8) Dochází ve vaší obci k rozvoji?
ANO
NE
Podle čeho tak usuzujete?
9) Kdo podle vás může hodnotit, zdali se vaše obec úspěšně rozvíjí?
10) Máte důvěru ve vedení obce?
11) Kdo se podle Vás nejvíce podílí na rozvoji mikroregionu?
veřejná správa /občané/podnikatelé/spolky a společenská sdružení/
12) Domníváte se, že by intenzivnější spolupráce aktérů vedla k rozvoji v území?
ANO
NE
13) Faktory vedoucí k úspěšnému rozvoji mikroregionu
(1 – největší vliv; 7 – nejmenší vliv):
Faktory úspěšnosti
Strategie rozvoje
Aktivní předsedové a starostové,
aktivní spolky a důvěra mezi lidmi
Silný a energický lídr mikroregionu
Úzká a kvalitní spolupráce mezi aktéry
Domluva na společných cílech a jejich naplňování
Poloha mikroregionu (u velkého města, důležitého
dopravního tahu)
Velikost mikroregionu (počet obyvatel)
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Hodnocení

