
1.1 SWOT analýza 

 

1.1.1 SWOT analýza v území vybraných oblastí rozvoje 

 

1.1.1.1 Občanská vybavenost (občanská infrastruktura, aktivity občanů)  

Silné stránky 

SWOT.1.1.1 Silný vztah občanů ke své obci, k bydlišti a regionu. 

SWOT.1.1.2 Příznivé životní prostředí a vzhled obcí. 

SWOT.1.1.3 Vysoký podíl bydlení v rodinných domech. 

SWOT.1.1.4 Výhodné podmínky pro rozvoj sídelních útvarů (volné plochy pro výstavbu). 

SWOT.1.1.5 Nízká cena pozemků. 

SWOT.1.1.6 Zřízení mateřských center. 

SWOT.1.1.7 Poskytování služeb pro seniory, osoby s mentálním postižením a pro klienty bez 

přístřeší. 

SWOT.1.1.8 Dobrá dostupnost základních i specializovaných zdravotnických zařízení. 

SWOT.1.1.9 Velké množství volnočasových aktivit v rámci školských zařízení i zájmových 

organizací v oblasti kultury, sportu a zachování tradic. 

 

Slabé stránky 

SWOT.1.2.1 Vysoká energetická náročnost veřejných budov. 

SWOT.1.2.2 Nedostatečné využívání alternativních zdrojů energie. 

SWOT.1.2.3 Nedostatečná nabídka kvalitních služeb (např. čistírna, galanterie, textil, oprava 

oděvů a obuvi). 

SWOT.1.2.4 Obecný problém nedostatku finančních prostředků na investice do dalšího rozvoje 

obcí např. na bytovou výstavbu či sociální služby. 

SWOT.1.2.5 Chybějící infrastruktura v plochách určených územním plánem pro bytovou 

výstavbu. 

SWOT.1.2.6 Chybí chráněné bydlení a dílny. 

SWOT.1.2.7 Nedostatečné nabídka sociálních služeb pro specifické skupiny obyvatel (psychicky 

narušené osoby, gamblery, alkoholiky, drogově závislé,…). 



SWOT.1.2.8 Nedostatek víceúčelových hřišť a jiných prostor pro volnočasové aktivity všech 

generací. 

 

Příležitosti 

SWOT.1.3.1 Podpora nové rodinné i bytové výstavby s ohledem na mladé a kvalifikované 

obyvatele. 

SWOT.1.3.2 Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb. 

SWOT.1.3.3 Větší zapojení veřejnosti do oblasti sociálních služeb. 

SWOT.1.3.4 Kooperace mezi hlavními aktéry veřejného, soukromého i neziskového sektoru 

v rámci regionu. 

SWOT.1.3.5 Modernizace zdravotnických zařízení. 

SWOT.1.3.6 Využití ploch občanské vybavenosti k rozvoji soudržnosti společenství - aktivace 

regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

SWOT.1.3.7 Udržování kvalitního životního prostředí a vzhledu obcí. 

SWOT.1.3.8 Podpora společné přípravy při možnostech čerpání prostředků z dotačních titulů 

krajských, národních i evropských. 

SWOT.1.3.9 Finanční i jiná podpora zájmových organizací působících v oblasti sportu, kultury, 

zachování tradic či ochraně životního prostředí. 

SWOT.1.3.10 Podpora volnočasových aktivit a zvyšování počtu míst k jejich provozování pro 

všechny věkové kategorie. 

 

Hrozby 

SWOT.1.4.1 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.1.4.2 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

SWOT.1.4.3 Vysoký index stáří. 

SWOT.1.4.4 Nízký přirozený přírůstek obyvatel. 

 

1.1.1.2 Vzdělávání (infrastruktura ve vzdělávání, vzdělávací činnost) 

Silné stránky 

SWOT.2.1.1 Existence sítě mateřských a základních škol. 

SWOT.2.1.2 Výborná technická vybavenost škol. 

SWOT.2.1.3 Domácký přístup učitelů k dětem a při jednání s rodiči. 



SWOT.2.1.4 Velké množství volnočasových aktivit v rámci školských zařízení i zájmových 

organizací v oblasti kultury, sportu a zachování tradic. 

 

Slabé stránky 

SWOT.2.2.1 Špatný technický stav budov a jejich vybavení, včetně tělocvičen. 

SWOT.2.2.2 Špatný stav nebo chybějící školní hřiště pro plnění osnov tělesné výchovy a další 

volnočasové aktivity v rámci školských zařízení. 

SWOT.2.2.3 Nedostatečné finanční prostředky na kvalitní asistenty žáků. 

SWOT.2.2.4 Nedostatek víceúčelových hřišť a jiných prostor pro volnočasové aktivity všech 

generací. 

SWOT.2.2.5 Nedostatek finančních prostředků na konání kulturních, společenských a 

sportovních akcí. 

SWOT.2.2.6 Špatná profesní struktura v návaznosti na potřeby rozvoje podnikání. 

 

Příležitosti 

SWOT.2.3.1 Využití dotačních programů na zkvalitnění školství. 

SWOT.2.3.2 Rozšíření spolupráce mezi školami regionu, školami a rodinami žáků, navázání 

zahraniční spolupráce. 

SWOT.2.3.3 Podpora volnočasových aktivit a zvyšování počtu míst k jejich provozování pro 

všechny věkové kategorie. 

SWOT.2.3.4 Aktivace regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

SWOT.2.3.5 Motivace studentů ke studiu oborů chybějících pro rozvoj a podporu podnikání 

v regionu. 

 

Hrozby 

SWOT.2.4.1 Nedostatek finančních zdrojů na investice do oprav školních komplexů. 

SWOT.2.4.2 Změna legislativy. 

SWOT.2.4.3 Nedostatečné vzdělání učitelů s ohledem na nové požadavky ve školství. 

SWOT.2.4.4 Snížená kvalita jídla způsobená jeho rozvozem. 

SWOT.2.4.5 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.2.4.6 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

 



1.1.1.3 Infrastruktura (vodní hospodářství, technická a dopravní infrastruktura) 

Silné stránky 

SWOT.3.1.1 Zastavěné území napojené z velké části na fungující kanalizaci s čistírnami 

odpadních vod, plyn a elektřinu. 

SWOT.3.1.2 Blízkost krajského města Olomouc. 

SWOT.3.1.3 Dobrá hustota silniční sítě. 

SWOT.3.1.4 Dobré napojení železniční sítě. 

SWOT.3.1.5 Dobré podmínky a široký prostor pro rozvoj turistiky a cykloturistiky. 

 

Slabé stránky 

SWOT.3.2.1 Špatný technický stav místních komunikací i jejich pochozích částí, nedostatek 

peněz na jejich rekonstrukce. 

SWOT.3.2.2 Chybějící bezpečnostní prvky na silnicích (značky, přechody, semafory, kruhové 

objezdy chodníky,…). 

SWOT.3.2.3 Chybějící infrastruktura pro zajištění likvidace odpadních vod z důvodu nedostatku 

finančních prostředků. 

SWOT.3.2.4 Nedostatečná síť cyklostezek. 

SWOT.3.2.5 Horší dostupnost a dopravní obslužnost okrajových částí MAS v pracovních dnech i 

ve dnech pracovního klidu. 

SWOT.3.2.6 Horší dostupnost hlavních silničních i železničních tahů. 

 

Příležitosti 

SWOT.3.3.1 Aktualizace územně plánovacích dokumentací obcí. 

SWOT.3.3.2 Další budování a rozvoj cyklotras a cyklostezek pro rozvoj cykloturistiky. 

SWOT.3.3.3 Vylepšení infrastruktury k zatraktivnění regionu pro investory. 

SWOT.3.3.4 Bezpečnější doprava instalací a realizací dopravních prvků (značky, semafory, 

přechody, kruhové objezdy, chodníky,…). 

SWOT.3.3.5 Zvýšení dopravní obslužnosti okrajových částí MAS v pracovních dnech i ve dnech 

pracovního klidu. 

SWOT.3.3.6 Aktivace regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

 



Hrozby 

SWOT.3.4.1 Nedostatek finančních prostředků na požadované legislativní změny např. v oblasti 

dopravní infrastruktury či likvidace odpadních vod. 

SWOT.3.4.2 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.3.4.3 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

SWOT.3.4.4 Nedostatek podpory strategie ze strany státních orgánů a organizací. 

SWOT.3.4.5 Vysoká výkupní cena pozemků za vynětí ze zemědělského půdního fondu. 

 

1.1.1.4 Příroda a krajina (ochrana vod, kvalita ovzduší a půdy, péče o zeleň. Odpadové 
hospodářství) 

Silné stránky 

SWOT.4.1.1 Kvalitní životní prostředí dané existencí zvláště chráněných území, přírodního 

parku, evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 

SWOT.4.1.2 Vyřešena likvidace směsného komunálního odpad na několik let. 

SWOT.4.1.3 Vysoký podíl obyvatel třídících odpad. 

SWOT.4.1.4 Půda bez kontaminace. 

SWOT.4.1.5 Jednotná a relativně nízká cena za svoz komunálního odpadu. 

 

Slabé stránky 

SWOT.4.2.1 Špatný chemický stav podzemních vod. 

SWOT.4.2.2 Překračování imisních limitů pro ochranu zdraví, celkové zhoršení kvality ovzduší, 

zvláště díky existenci stacionárních zdrojů znečištění. 

SWOT.4.2.3 Nízké procento zalesnění krajiny. 

SWOT.4.2.4 Vysoký podíl zemědělsky obhospodařované půdy a vysoké procento zornění. 

SWOT.4.2.5 Vysoká fragmentace. 

SWOT.4.2.6 Nízký koeficient ekologické stability. 

SWOT.4.2.7 Nedostatek kontejnerů na separované složky odpad. 

SWOT.4.2.8 V případě části obyvatel přetrvávající nepochopení smyslu třídění. 

SWOT.4.2.9 Nedostatečné využití biologicky rozložitelného k odpadu, absence komunitních 

kompostáren i domácích kompostérů. 

SWOT.4.2.10 Místní zhoršená kvalita prostředí díky absenci čistíren odpadních vod. 



SWOT.4.2.11 Lokální bleskové povodně díky zaneseným korytům vodních toků či špatnému 

obhospodařování zemědělské půdy. 

 

Příležitosti 

SWOT.4.3.1 Realizace pozemkových úprav a plánů společných zařízení, které přispějí ke 

stabilizaci krajiny (protipovodňová opatření, zadržování vody v krajině). 

SWOT.4.3.2 Zřízení zařízení, popř. i pořízení domácích kompostérů pro nakládání s biologicky 

rozložitelným odpadem. 

SWOT.4.3.3 Využití dotačních programů v oblasti nakládání s odpady i v péči o krajinu. 

SWOT.4.3.4 Využívání výnosů za navýšenou produkci separovaných složek odpadu. 

SWOT.4.3.5 Osvěta v oblasti nakládání s odpady. 

SWOT.4.3.6 Návrat k údržbě vodních toků. 

 

Hrozby 

SWOT.4.4.1 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.4.4.2 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

SWOT.4.4.3 Nedostatečná informovanost občanů v oblasti nakládání s odpady. 

SWOT.4.4.4 Demotivace zodpovědně se chovajících občanů v oblasti separace odpadů. 

SWOT.4.4.5 Změny legislativy. 

SWOT.4.4.6 Nedostatek podpory strategie ze strany státních orgánů a organizací. 

SWOT.4.4.7 Destabilizace funkcí krajiny při nedostatečných změnách jejího obhospodařování. 

 

1.1.1.5 Kulturní dědictví (památky, tradice) 

Silné stránky 

SWOT.5.1.1 Bohatá historie území. 

SWOT.5.1.2 Existence větších kulturních památek v okolí regionu. 

SWOT.5.1.3 Množství menších kulturních památek. 

SWOT.5.1.4 Město Uničov má městskou památkovou zónu s chráněnými objekty městských 

domů, kašnami, pomníky či sloup a bohatou nabídkou sortovního a kulturního 

vyžití. 

 



Slabé stránky 

SWOT.5.2.1 Potřeba péče o kulturní památky. 

SWOT.5.2.2 Problémy s prostory pro pořádání akcí na základě místních tradic. 

 

Příležitosti 

SWOT.5.3.1 Rozvoj cykloturistiky na území regionu. 

 

Hrozby 

SWOT.5.4.1 Nedostatek finančních možností z národní či evropské úrovně pro nezbytné opravy 

kulturních památek. 

 

1.1.1.6 Podnikání a trh práce (podnikání, trh práce, zemědělství) 

Silné stránky 

SWOT.6.1.1 Příznivé předpoklady pro rozvoj ekologických a mimoprodukčních forem 

zemědělství na významné části území regionu. 

SWOT.6.1.2 Vysoký podíl malých a středních podniků. 

SWOT.6.1.3 Schválené území plánovací dokumentace s vymezeními plochami pro podnikání. 

SWOT.6.1.4 Otevřenost pro příchod investorů. 

SWOT.6.1.5 Příznivý poměr ekonomicky aktivních obyvatel k neaktivním. 

SWOT.6.1.6 Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti zemědělství i průmyslu. 

SWOT.6.1.7 Snaha o integraci dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let trpících různými 

hendikepy ohroženými sociálním vyloučením. 

 

Slabé stránky 

SWOT.6.2.1 Nedostatečná pracovní nabídka v regionu spojená s odlivem zvláště mladých a 

kvalifikovaných obyvatel. 

SWOT.6.2.2 Zvyšující se počet dlouhodobě nezaměstnaných. 

SWOT.6.2.3 Zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatelstva (dlouhodobě 

nezaměstnaných, seniorů, neúplných rodin atd.) a růst jejich počtu. 

SWOT.6.2.4 Horší dopravní dostupnost regionu a napojení na významné silniční a železniční 

tahy. 

SWOT.6.2.5 Vysoká míra soukromého vlastnictví pozemků, nepružný trh s nemovitostmi. 

SWOT.6.2.6 Špatný stavebně technický stav pozemních komunikací. 



SWOT.6.2.7 Nízká kupní síla obyvatel. 

SWOT.6.2.8 Nedostatek pracovních příležitostí v obcích regionu. 

SWOT.6.2.9 Zvyšující se věk obyvatelstva a jejich úbytek odchodem mladých z regionu. 

SWOT.6.2.10 Zvyšující se nezaměstnanost absolventů. 

SWOT.6.2.11 Zanedbaný stav nemovitostí možných k využití pro podnikání. 

SWOT.6.2.12 Nedostatečné finanční zdroje všeobecně s omezenou možností získání úvěrových 

zdrojů. 

 

Příležitosti 

SWOT.6.3.1 Vytváření nových pracovních příležitostí spojených s existencí brownfields, 

železniční tratě či možnosti budování kanálu D-O-L, čímž se zabrání migraci z území. 

SWOT.6.3.2 Vysoký potenciál zaměstnanosti v technologicky a znalostně náročných oborech a 

službách. 

SWOT.6.3.3 Zvyšování kvalifikace volných pracovních sil pro uplatnění na trhu práce. 

SWOT.6.3.4 Motivace studentů ke studiu oborů chybějících pro rozvoj a podporu podnikání 

v regionu. 

SWOT.6.3.5 Následování tradice zemědělství orientací na produkty ekozemědělství (např. 

ovoce – maliny a ostružiny) a výrobu místních produktů (např. marmelád). 

SWOT.6.3.6 Zvýšení povědomí o certifikovaných regionálních produktech, snaha o rozšíření 

jejich seznamu „HANÁ regionální produkt®“. 

SWOT.6.3.7 Aktivace regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

SWOT.6.3.8 Navýšení počtu malých podniků a mikropodniků v oblasti služeb (např. oprava 

obuvi a oděvů, galanterie, čistírna, půjčovny kol a cykloservisy,…). 

SWOT.6.3.9 Rozvoj výroby a skladování vzhledem k existenci železniční tratě. 

 

Hrozby 

SWOT.6.4.1 Zajištění potřebného vlastního volného kapitálu na realizační fáze projektů. 

SWOT.6.4.2 Demografie - stárnutí a úbytek obyvatelstva. 

SWOT.6.4.3 Nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním „odliv mozků“. 

SWOT.6.4.4 Změny legislativy vedoucí k administrativní i finanční zátěži zaměstnavatelů. 

SWOT.6.4.5 Nezájem mladé generace o region. 



SWOT.6.4.6 Malá motivace ke změnám myšlení směrem k ekologickým a mimoprodukčním 

formám zemědělství. 

 

 

1.1.1.7 Cestovní ruch (propagace regionu, podpora služeb v oblasti cestovního ruchu) 

Silné stránky 

SWOT.7.1.1 Území je díky své geografické poloze vhodným výchozím bodem do turisticky velmi 

atraktivních lokalit Nízkého Jeseníku i dalších krajinných celků. 

SWOT.7.1.2 Množství turistických zajímavostí na území. 

SWOT.7.1.3 Existence cyklostezek a cyklotras pro turistické účely. 

 

Slabé stránky 

SWOT.7.2.1 Absence dostatečné propagace turistických cílů tak, aby region navštěvovali i 

turisté mimo sousední kraje a zahraniční turisté. 

SWOT.7.2.2 Nízká kvalita některých turistických a sportovně rekreačních služeb, např. 

ubytovacích a stravovacích kapacit. 

SWOT.7.2.3 Dle starostů obcí chybí smysluplné propojení atraktivních turistických míst. 

SWOT.7.2.4 Nedostatečná nabídka sportovních služeb pro trávení volného času. 

 

Příležitosti 

SWOT.7.3.1 Rozvoj cykloturistiky na území regionu. 

 

Hrozby 

SWOT.7.4.1 Nedostatek finančních možností z národní či evropské úrovně pro nezbytné opravy 

kulturních památek. 

 
 

1.1.1.8 Spolupráce a komunikace (s ostatními subjekty) 

Silné stránky 

SWOT.8.1.1 Silná základna pro další rozvoj spolupráce. 

 

Slabé stránky 

SWOT.8.2.1 Z celé analytické části vyplývající existence množství aktivit, které lze na území 

vykonávat formou spolupráce s jinými subjekty. 



 

Příležitosti 

SWOT.8.3.1 Navázání na předchozí formy spolupráce. 

 

Hrozby 

SWOT.8.4.1 Nedostatek finančních možností z národní či evropské úrovně pro nezbytné opravy 

kulturních památek. 

 

1.1.2 Celková SWOT analýza základních aspektů území 

 

Silné stránky 

SWOT.C.1.1 Silný vztah občanů ke své obci, k bydlišti a regionu. 

SWOT.C.1.2 Rozvoj kulturních, sportovních a volnočasových aktivit. 

SWOT.C.1.3 Pokrok v budování občanské vybavenosti. 

SWOT.C.1.4 Zájem členů MAS na vytváření nových pracovních míst. 

SWOT.C.1.5 Příznivé klimatické a půdní podmínky pro rozvoj ekologických a mimoprodukčních 

forem zemědělství na významné části území regionu. 

SWOT.C.1.6 Kvalifikovaná pracovní síla v oblasti zemědělství i průmyslu. 

SWOT.C.1.7 Schválené územní plánovací dokumentace s vymezenými plochami pro podnikání. 

SWOT.C.1.8 Nízká cena pozemků, zájem obyvatel o stavební pozemky, vysoký podíl bydlení v 

rodinných domech. 

SWOT.C.1.9 Poskytování služeb pro seniory, osoby s mentálním postižením a pro klienty bez 

přístřeší, zřízení mateřských center. 

SWOT.C.1.10 Přetrvávající snaha o rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky. 

SWOT.C.1.11 Dobré napojení na železniční síť, hustá silniční síť. 

SWOT.C.1.12 Dobře nastavené podmínky v případě komunálního odpadu. 

SWOT.C.1.13 Existence sítě dobře vybavených mateřských a základních škol s dostatečnou 

kapacitou. 

SWOT.C.1.14 Kvalitní životní prostředí a vzhled obcí. 

SWOT.C.1.15  

Slabé stránky 

SWOT.C.2.1 Nedostatečná nabídka volných pracovních míst zejména pro spojená s odlivem 

zvláště mladých a kvalifikovaných obyvatel s výsledným stárnutím populace. 



SWOT.C.2.2 Dlouhodobě vysoká průměrná míra nezaměstnanosti (obec Paseka až 16 %). 

SWOT.C.2.3 Vysoká rozvodovost. 

SWOT.C.2.4 Zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatel (dlouhodobě 

nezaměstnaných, seniorů, neúplných rodin,…). 

SWOT.C.2.5 Špatný technický stav místních komunikací a chybějící bezpečnostní prvky (značky, 

přechody, semafory, kruhové objezdy,…). 

SWOT.C.2.6 Horší dostupnost a dopravní obslužnost okrajových částí MAS. 

SWOT.C.2.7 Nedostatečné nabídka sociálních služeb pro specifické skupiny obyvatel (psychicky 

narušené osoby, gamblery, alkoholiky, drogově závislé,…). 

SWOT.C.2.8 Nedostatečné propojení turistických cílů a atraktivit regionu i širšího okolí sítí 

cyklostezek. 

SWOT.C.2.9 Nedostatečný počet a kvalita kulturních a sportovních zařízení (tělocvičny, kulturní 

sály,…). 

SWOT.C.2.10 Různý stav a vybavení veřejných budov. 

SWOT.C.2.11 Částečně chybějící infrastruktura pro zajištění likvidace odpadních vod a vodovodů 

(Nová Hradečná, místní části města Uničov). 

SWOT.C.2.12 Nízké zastoupení ekologicky pozitivních ploch (např. lesy, TTP), vysoký podíl 

zemědělsky obhospodařované půdy, vysoká fragmentace = výsledný nízký 

koeficient ekologické stability. 

SWOT.C.2.13 Klesající hladina podzemních vod, její kontaminace a snižování kvality. 

SWOT.C.2.14 Pokles hladiny podzemí vody může mít za následek úbytek lesů, šíření škůdců a 

degradaci lesa. 

 

Příležitosti 

SWOT.C.3.1 Podpora společné přípravy při možnostech čerpání prostředků z dotačních titulů 

krajských, národních i evropských 

SWOT.C.3.2 Další investice do tvorby nových pracovních míst. 

SWOT.C.3.3 Zkvalitňování bydlení a záchrana neobydlených domů. 

SWOT.C.3.4 Využití ploch občanské vybavenosti k rozvoji soudržnosti společenství – aktivace 

regionu v rámci realizace SCLLD MAS. 

SWOT.C.3.5 Zlepšení kvality a bezpečnosti na místních komunikacích. 

SWOT.C.3.6 Zvýšení dopravní obslužnosti okrajových částí MAS. 



SWOT.C.3.7 Budování a rozvoj cyklotras a cyklostezek pro rozvoj cykloturistiky, rozšíření nabídky 

služeb (cykloservisy, půjčovny kol, občerstvení,…). 

SWOT.C.3.8 Propojení turistických cílů prostřednictvím cyklostezek. 

SWOT.C.3.9 Realizace pozemkových úprav a plánů společných zařízení, které přispějí ke 

stabilizaci krajiny (protipovodňová opatření, zadržování vody v krajině). 

SWOT.C.3.10 Hledání nových zdrojů pitné vody v území, zkvalitňování vody v místních studních. 

SWOT.C.3.11 Rozvoj přírodních koupališť. 

SWOT.C.3.12 Osvěta v oblasti nakládání s odpady, zvláště v oblasti separovaného odpadu. 

SWOT.C.3.13 Podpora úspor energie formou rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejných 

budov (snižování energetické náročnosti). 

SWOT.C.3.14 Motivace studentů ke studiu oborů potřebných pro rozvoj podnikání v regionu. 

SWOT.C.3.15 Následování tradice zemědělství orientací na produkty ekozemědělství a výrobu 

místních potravin. 

SWOT.C.3.16 Rozvoj cestovního ruchu. 

 

Hrozby 

SWOT.C.4.1 Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU. 

SWOT.C.4.2 Nedostatečný potřebný vlastní kapitál na realizaci projektů. 

SWOT.C.4.3 Další zvyšování počtu nezaměstnaných. 

SWOT.C.4.4 Nízký přirozený přírůstek obyvatel, odliv mladých a vzdělaný, stárnutí populace. 

SWOT.C.4.5 Nedostatek podpory strategie ze strany státních orgánů a organizací. 

SWOT.C.4.6 Nezájem mladší generace o práci a život v regionu. 

SWOT.C.4.7 Další prohlubování sociálních rozdílů. 

SWOT.C.4.8 Demotivace zodpovědně se chovajících občanů v oblasti separace odpadů. 

SWOT.C.4.9 Další změny legislativy a nutné kroky s potřebným finančním kapitálem k jejich 

naplnění. 

SWOT.C.4.10 Destabilizace funkcí krajiny při nedostatečných změnách jejího obhospodařování. 

SWOT.C.4.11 Nedostatečné vzdělání pracovníků různých oborů (zdravotnictví, školství, veřejná 

správa,…). 

SWOT.C.4.12 Malá motivace ke změnám myšlení směrem k ekologickým a mimoprodukčním 

formám zemědělství. 

SWOT.C.4.13 Nedocenění významu kulturního a přírodního bohatství regionu. 



SWOT.C.4.14 Nedostatečná zásoba kvalitní podzemní vody pro zásobování území. 

 
 

 


