SWOT ANALÝZA MAS MEZI ÚPOU A METUJÍ
Výstup jednání Strategického týmu, 6. 5. 2014
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

 Strategická poloha vzhledem k cestovnímu ruchu - blízkost hor,
blízkost Polska



Špatný stav komunikací

(x)



Nedostatečná a nejednotná propagace regionu

( x)

 Vodní plochy a toky, např. Rozkoš, Úpa



Nevyužití potenciálu území pro cestovní ruch a sportovní aktivity
(Rozkoš, Úpa, Metuje ad.)
( x)



Nedostatečné ekonomické využití turistických cílů pro rozvoj
regionu (Ratibořice, Josefov atd.)
( x)



Nevyužité objekty vhodné pro rozvoj CR



Technický stav některých turistických cílů

( x)



Nevyužití lidských zdrojů pro celkový rozvoj regionu

( x)



Absence osobnosti regionu

( x)



Nedostatečná dopravní obslužnost
POZOR! V Silných
stránkách je: Dopravní dostupnost na ose Praha, HK, Polsko
( x)



Absence pokračování dálnice D11 a rychlostní komunikace R35



Absence čištění vod v některých obcích

( x)



Brownfields
Nezaměstnanost na Jaroměřicku

( x)
( x)



Nedostatek kvalifikované pracovní síly



Odliv perspektivních mladých lidí



Malá kapacita MŠ



Nedostatek financí na provoz a vybavení ZŠ



Nedostatečná koordinace strategických záměrů v regionu

 Spolupráce obcí v rámci svazků, zapojení obcí do CR



Ne všude dostatečná dostupnost a kapacita sociálních služeb

 Vodní zdroje – pitná voda, CHOPAV



Nedostatečné nebo chybějící prostory / zázemí pro kulturní a
sportovní vyžití mládeže



Ne všude dobá dostupnost základních služeb občanské
vybavenosti



Způsob hospodaření v lesích



Není dostatečně řešena likvidace bioodpadu

 Památky
 Koncentrace zajímavých a dopravně dostupných turistických cílů
 Dopravní dostupnost na ose Praha, HK, Polsko

( x)

 Pracovní příležitosti v blízkých větších aglomeracích

( x)

 Zajímavá historie - spisovatelé Němcová, Jirásek
 Převažuje kontinuita vývoje, stálost obyvatel

( x)

 Bohatý kulturní život - festivaly, kulturně společenské akce,
divadelní a hudební akce ad.
 Akce navazující na historii, udržování tradic (folklorní akce,
Slavnosti jiřinek ad.)
 Spolková činnost, zájmová sdružení
 Čisté ovzduší

( x)

 Církevní památky
 Přírodní památky

( x)

 Blízkost přírody
 Obhospodařovaná zemědělská půda
 Lesy
 Cestovní ruch - funguje destinační management BRANKA o.p.s.,
destinační společnost Kladské pomezí

 Úspěšní podnikatelé
 Základní síť cyklotras a její první napojení na nadregionální
cyklostezku
 Hustá síť pěších turistických tras spojujících turistické cíle, naučné
stezky

( x)

( x)

 Svoz nebezpečného odpadu v některých částech regionu, městech
 Existence MAS MUM

PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

 Externí zdroje financování rozvoje regionu



Zánik škol, pošt, zdravotnických zařízení a služeb

( x)

 Příroda



Nedostatek financí

( x)

 Dopravní osa Praha – HK – Polsko



Nepokračování ve stavbě dálnice a rychlostní komunikace

( x)



Pokles zaměstnanosti a krach podnikatelů



Nezaměstnanost absolventů – odliv mladých lidí



Rozvoj sociálně patologických jevů

( x)



Znečištění životního prostředí (ovzduší, vod, půdy atd.)

( x)



Povolení těžby životnímu prostředí nepříznivých provozů, např.
břidlicových plynů

 Agroturistika



Černé skládky

 Průmyslové zóny – jak je to myšleno?



Zdlouhavost právních procesů (nedostatečná ochrana majetku ( x)



Chátrající objekty ve vlastnictví těch, kteří se nezajímají o rozvoj
regionu, nevyužitelnost objektů – kontrola nebezpečí



Deziluze veřejnosti

( x)



Zánik místních komunikací

( x)



Stárnutí populace

 Atraktivita území – pestrost krajiny, památky …doplnit

( x)

 Blízkost historických měst
 Potenciál stárnoucí populace
 Partnerství s jinými regiony (i zahraniční partnerství – PL)
 Nové typy sportů a kulturních aktivit

( x)
( x)
( x)
( x)

 Zvyšující se zájem o zdravý životní styl



Zvyšující se obliba turistiky



Příliv nepřizpůsobivých občanů



Nárůst kriminality



Nárůst byrokracie



Neschopnost žadatelů předfinancovávat projekty



Korupce



Přírodní katastrofy



Snižování úrovně vzdělávání



Zánik řemesel a školství v této oblasti



Krach zemědělských maloproducentů - ovocnářství, zelinářství



Nedostatečná péče Lesů ČR o lesy



Zhoršení dopravní obslužnosti, úbytek spojů



Nedostatečná spolupráce státních institucí s místními
organizacemi, obcemi ad.

