SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
Lidé a společnost – obyvatelstvo a demografická charakteristika, bydlení, vzdělání, sociální a zdravotní péče
Venkovský prostor; přírodní památky a krásy
Chybí společná koncepce k řešení nárůstu sociálního vyloučení
Chybí informace o dostupnosti nabídky pro aktivní trávení volného času –
Potenciál pro rozvoj zdravého životního stylu a moderního zdravého bydlení přírodních, kulturních a dalších místních jedinečnostech (mapa dostupnosti,
informační systémy, ...)
Rovnoměrné zastoupení mužů a žen (49,4 % x 50,6 %)
Stagnující vývoj počtu obyvatel za posledních 20 let
Úcta k tradičním hodnotám – rodina, soudržnost, sousedství
Úbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva
Opora komunitního života v tradiční spolkové činnosti / např. SDH, myslivci, Vysoký počet nízce vzdělaných obyvatel a nevhodná vzdělanostní struktura
včelaři apod.
s ohledem na lokální potřeby
Zájem obyvatel o výstavbu RD
Stavební pozemky většinou ve vlastnictví soukromníků
Vysoký podíl bytů v osobním vlastnictví
Špatný stav místních komunikací a technické infrastruktury
Oblast vhodná pro rezidenční bydlení
Stárnoucí infrastruktura veřejných rozhlasů
Napojení území na silnici I/17
Nedostatečná dopravní obslužnost
Dostupnost prodejen se základními potravinami
Chybí pozemky obcí pro rozvoj bydlení
Dostupnost středních škol v území a univerzity v blízkosti
Špatný stav budov občanské vybavenosti
Možnost využívání škol i pro další aktivity
Dosluhující veřejné osvětlení
Velké množství základních škol
Nedostatečné zázemí pro činnost zájmových organizací a spolků
Existence společných strategií ve vzdělávání (MPI, MAP)
Zastaralá sportoviště
Vysoce odborné zařízení v regionu - Hamzova léčebna, symbol péče o zdraví
Absence či nedostatek základních oborů lékařské péče (zubař, gynekolog
a partner pro rozvoj regionu
Dobré zasíťování vodovody měst a větších obcí
Zastaralé vybavení ordinací i zdravotních středisek
Malé kapacity terénních sociálních služeb, chybí i využití nových forem
Dostačující hustota komunikací a železniční sítě
(mobilní služby apod.) a nových oblastí péče (duševní zdraví apod.
Nedostatečné propojení sociálních, zdravotních služeb se vzdělávacími
Nadprůměrné napojení obcí na plyn
službami
Nedostatečná vybavenost odborných a praktických učeben škol
Nedostatek expertů a spec. personálních kapacit ve školách (psycholog, soc.
a spec. pedagog atd.; osobní, pedagogický a školní asistent)
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Nedostatek finančních prostředků pro chod malých škol, jejímiž zřizovateli
jsou obce
Limitní kapacita mateřských škol
Nedostatečné zázemí pro rozvoj volnočasových aktivit obyvatel s důrazem
na sport a zdraví obyvatel
Snižování stavů policie
Nedostatek nadregionálních koncepcí (doprava, životní prostředí, pokrytí
služeb, ...)
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
Hospodářský model-infrastruktura, obchod, památky, turistický ruch
Nárůst počtu ekonomicky aktivních subjektů, aktivní obyvatelstvo (zájem o Malá rozmanitost nabídky služeb souvisejících s cestovním ruchem
podnikání).
(ubytování, stravování, internet, ...)
Nedostatečná společná komunikace s drobnými zaměstnavateli v území,
Poloha přirozených center k okolním obcím z hlediska lokální ekonomiky
nízká podpora živnostníků ze strany veřejného sektoru, chybí společné
(dodavatelé a odběratelé, zdroj pracovních příležitostí).
pobídky atd.
Nedostatečná dopravní obslužnost, špatný technický stav místních
Stabilní zaměstnavatelé v regionu
komunikací a chodníků
Zájem o kvalifikované zaměstnance
Relativně vyšší nezaměstnanost
Soustředění strojírenských a stavebních firem v regionu
Slabé podnikatelské zázemí v některých obcích
Vhodné volné plochy a prostory pro rozvoj podnikatelské činnosti
Průměrně nižší příjmy - nízká ekonomická podpora místních služeb
Nízká úroveň či nedostatečný počet služeb pro návštěvníky, chybí společná
Turistické, cyklistické a jiné tematické stezky
řešení v souvislosti s infrastrukturou (parkoviště, stezky – pěší, cyklo; apod
Existence kulturních, historických památek i přírodních památek
Chybí lokální koncepce možností celoživotního vzdělávání
Existence Národního geoparku Železné hory
Nesoulad potřeb trhu a nabídky pracovníků
Nevyužitý potenciál spolupráce a snižování administrativy (společná řešenítech. služby, projektová podpora, VZ apod.
Nedostatek financí na opravy památek a související infrastruktury ve vztahu
k velikosti rozpočtu obcí
Nevyužitý potenciál kulturních a náboženských tradic
2

SILNÉ STRÁNKY
Ochranná pásma vodních zdrojů na území poloviny obcí

SLABÉ STRÁNKY
Odolné ekosystémy
Neřešení ekologických zátěží v území (nedostatek financí, nedostatečný
monitoring, ...), skládky v regionu

Relativně čisté životní prostředí, v území se nenachází významný zdroj
znečištění, ani zdroj hluku
Existence Národního geoparku Železné hory
Regionální úroveň ÚSES
Existence zajímavých přírodních lokalit, obecních lesů
Zájem o moderní řešení problematiky odpadového hospodářství

SILNÉ STRÁNKY
Aktivní přístup větších měst MAS SKCH a dalších subjektů v regionu k
získávání finančních prostředků a investic

Přetrvávající velkoplošné zemědělství – nízká míra diverzifikace
Znečišťování drobných vodotečí
Nedostatečná spolupráce – řešení ochrany přírody pouze v rámci obcí
nikoliv celého regionu
Vysoké finanční náklady na svoz a likvidaci odpadů
Nedostatečná protierozní opatření na ochranu půdy v území
Malá úroveň sdílení zkušeností (ekologické zemědělství, modernizace,
podpora obcí, apod.)
Aplikace nevhodných postupů v zemědělské výrobě
Historicky daná nevhodná skladba lesních porostů.
SLABÉ STRÁNKY
Obce a regiony
Nedostatečná propagace území hl. ve vzdálených oblastech, či v rámci ČR
Horší spolupráce mezi obcemi za hranicemi regionu
Nedostatečná vzájemná výměna informací
Nevyužitý potenciál spolupráce městské policie pro více obcí
Nedostatečně využité kapacity území MAS pro integrovaná řešení
Existence 3 sociálně vyloučených lokalit včetně změny jejich charakteru
(přesun do menších obcí, nezaměstnanost, nepřizpůsobivost, problémy
související se začleňováním, bydlením.
Nevyužitý potenciál práce s lokálními daty (infrastruktura pro cestovní ruch,
demografie, efektivní veřejná správa, ...)
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SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Globální rozvoj
Sdílení dobré praxe-prevence zdraví, strategické plánování
Nízká úroveň digitalizace
Nedostatečná mezisektorová komunikace v území
Nevyužitý potenciál komunitního projednání a místních odborníků
Nárůst problémů se sociálním začleňováním, změny sociální struktury
obyvatelstva, sociálně patologické jevy
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
Dobré vládnutí
Zájem o informovanost občanů, zefektivnění komunikace s občany - řízená
Vzdělávání úředníků a zastupitelů v oblasti strategického přístupu a efektivní
správa a rozvoj obcí, hospodárný a rozpočtově transparentní přístup
veřejné správy (systémy kvality, MA21
Péče o bezpečnost občanů – veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií
Nízké využívání brownfields
Zájem o sdílení zkušeností a využití dobré praxe v řízení a správě obcí
Chybí strategie zapojování mládeže do života v obcích
Chybí strategie zapojování seniorů do života v obcích
Nízká motivace obyvatel něco měnit, účastnit se veřejného života / z důvodu
úbytku ekonomicky aktivního obyvatelstva, nárůstu počtu obyvatel ve věku
65 a více let
Nárůst problémů se sociálním začleňováním, změny sociální struktury
obyvatelstva, sociálně patologické jevy
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
Lidé a společnost - obyvatelstvo a demografická charakteristika, bydlení, vzdělání, sociální a zdravotní péče
Obnova sportovišť a ploch pro relaxaci
Narůstající počet obyvatel ve věkové kategorii 65 +
Digitalizace ve všech oblastech rozvoje včetně nezbytné infrastruktury
Hrozba odchodu kvalifikovaných a ekonomicky silnějších lidí z regionu
(vysokorychlostní internet…
včetně stárnoucí populace učitelů
Rozšíření stávající technické vybavenosti, např. integrované projekty,
deštníkové dotace na opravu zastaralého veřejného rozhlasu a veřejného
Přirozená migrace obyvatel do větších měst
osvětlení
Nedostatek finančních prostředků na opravy zastaralé technické
Zvyšování elektromobility a alternativních pohonů (čerpací stanice CNG,
infrastruktury
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Osvěta mladých lidí

Zvyšování vzdělanosti území - celoživotní vzdělávání, zájmové a neformální
vzdělávání apod. (E-senior, kurzy, ..

Nezájem o změnu zdrojů vytápění a energií
Stárnoucí struktura lékařů a nezájem absolventů lékařských oborů o zřízení
praxe
Změna charakteru sociálně vyloučených lokalit, nedostatečná dlouhodobá
společná prevence a řešení

Podpora začleňování a rozvoj činnosti komunitních center, dobrovolnictví a
aktivizačních a asistenčních programů

Koncentrace sociálně slabých obyvatel žijících ve špatných hygienických
podmínkách

Podpora dobrovolnictví a aktivizačních a asistenčních programů

Horší dostupnost zdravotních a podobných služeb pro sociálně slabé
obyvatele (dětský lékař, zubař, specialisté v sociálních službách, ...)

Sdílená řešení (komunitní pracovník, doprava dětí a seniorů, prodejny,
mobilní služby, služby prevence

Plošné ekologické změny v regionech nejvíce postižených kůrovcovou
kalamitou.

Podpora alternativních forem předškolních zařízení (lesní školky, dětské
skupiny; rodičovských center,

Zvýšený výskyt extrémních klimatických jevů (povodně, vodní eroze).

Dotace na budování a opravy kanalizačních systémů a ČOV

Spolupráce s Hamzovou léčebnou především v rámci turistiky pro
handicapované a zdravotní turistiky
Podpora ambulantních služeb
Investice do objektů občanské vybavenosti a využití zázemí veřejných budov
(škol, MěÚ, KC apod. a jejich personálních kapacit pro společné aktivity ve
prospěch území – např. další vzdělávání a rekvalifikace
Podpora rozmanitých forem bydlení včetně zasíťování a prodeje stavebních
pozemků ve vlastnictví měst a obcí
Sdílená lékařská pracoviště (mobilní týmy) a preventivní služby ve zdraví
(asistenti prevence, zubař...)
Péče o zázemí a vybavení pro rozvoj spolkové činnosti, sportovních aktivit a
zdravého životního stylu (venkovní posilovna, multifunkční kříště a prostory)
Realizace prorodinných opatření, služby, tábory …
Podpora využívání šetrných technologií a postupů při hospodaření v lesích.
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
Hospodářský model infrastruktura, obchod, památky, turistický ruch
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Podpora obnovy a rozvoje občanské vybavenosti
Posilování služeb ve vazbě na cestovní ruch apod., např. prodejna
v Hamzově léčebně – vybavení a rekonstrukce
Užší spolupráce zdravotních a sociálních služeb s veřejnou a podnikatelskou
sférou
Posilování spolupráce podnikatelů s obcemi, např. společná řešení pro
využití rozvojových ploch a podporu místního průmyslu (výroba, provozovny
apod. jsou situovány mimo obytnou zástavbu

Nízká míra využití rekvalifikace
Nedostatek finančních prostředků na infrastrukturu související se
stravovacími a ubytovacími kapacitami

Rozvojový potenciál v oblasti cestovního ruchu (spolupráce v rámci TO
Chrudimsko-Hlinecko
Rozvoj malého a středního podnikání vstupem nových investorů do regionu
Zvýšit investiční atraktivitu regionu, např. rozvoj služeb podporujících
zdravotní turistiku

Omezování autobusových i návazných železničních spojů ze strany
dopravních společností
Ukončení činnosti významných zaměstnavatelů v obci a okolí

Nedostatek finančních prostředků na opravu památek
Nepředvídatelnost pravidelných finančních prostředků pro kvalitní
infrastrukturu cestovního ruchu

Realizace cyklostezek a rozvoj spolupráce obcí a podnikatelů na tvorbě
stezek, turistických balíčků a propagačních aktivit
Technologická investice v zemědělských podnicích
Podpora modernizace a inovací
Nové způsoby propagace a informovanosti (digitalizace, informační panely,
...)
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
Odolné ekosystémy - životní prostředí a zemědělství, odpady
Komunitní energetika, efektivnější využití energie -obnovitelných zdrojů
Možnost znečištění vodních zdrojů vlivem nedořešené kanalizace
Nadlimitní automobilová doprava a nadměrná nákladní doprava související
Cirkulární hospodaření
se stavbou D35
Rozvoj informované zemědělské činnosti v regionu, modrozelená
Klesající ekologická stabilita
infrastruktura, důraz na ekologii a udržitelný přístup
Zvyšování informovanosti o efektivních způsobech ochrany přírodních
hodnot a odborné poradenství v rámci ochrany ŽP
Preventivní opatření v zemědělství

Eroze půdy
Ničení lesů
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Podpora vzniku ekologických a dobrovolnických aktivit, spolupráce se
spolky, neziskovými a ziskovými organizacemi ke zlepšování ŽP

Vysoké imise

Obnova původních polních cest, remízků, výsadba původních druhů plodin,
podpora biodiverzity

Nedostatek financí na ochranu přírodních zdrojů

Aplikace agrotechnických opatření vedoucích ke vhodnějším způsobům
obhospodařování zemědělských zdrojů, apod. (půdy, voda, ovzduší)

Změna vodních režimů vyvolaná klimatickými změnami (sucho, záplavy, vítr,
...)

Zachování významných ploch zeleně, jejich ochrana a údržba, zlepšení
údržby veřejných prostranství
PŘÍLEŽITOSTI

Neřešení ekologických zátěží v území (nedostatek financí, nedostatečný
monitoring, ...)
HROZBY
Obce a regiony

Zvyšování míry zapojení obyvatel do veřejného života dle jejich
individuálních specifik (mládež, senioři…)

Rušení služeb na malých obcích - pošty, školy, obchody

Společné aktivity ve vzdělávání úředníků a zastupitelů (širší dopad, nižší
administrativa

Slabé napojení na širší regionální a nadregionální úroveň ve všech
rozvojových aktivitách

Koordinace postupu při řešení společných problémů v rámci MAS SKCH
(sdílení odborníci-např. komunitní energetik, řešení služeb (zdraví, doprava,
obchod, péče,…

Nedostatek finančních prostředků na rozvojové aktivity

Kvalitní zajištění a výměna informací s okolními regiony (prostřednictvím NS
MAS ČR, CSpV, aj.)

Nedostatečná infrastruktura v místních částech (koncepce, nedostatek
financí, atd.)

Rozvoj podmínek pro uvádění místních zemědělských a potravinářských
výrobků na trh
Využití alternativních způsobů řešení (dle lokálních podmínek – např.
vodovod, ČOV
PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY
Globální rozvoj

Sdílení zkušeností (včetně zahraničních) ze situací v oblasti zajištění
sociálních služeb ze strany obcí (kvalita, dostupnost, finance)

Nové klimatické, ekologické a epidemiologické hrozby
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Předcházení dopadům globalizace, společná řešení a prevence – např.
zavádění energeticky úsporných opatření s ohledem na ochranu životního
prostředí
Propagace lokálních podnikatelských aktivit a lokálních dodavatelů – prodeje
produktů a trhů, prodej ze dvora s celorepublikovým i přeshraničním
dopadem

Rušení menších firem a ukončení činnosti živnostníků vlivem globálních
trendů
Nedostatek financí na realizaci opatření šetrných k životnímu prostředí, malý
zájem podnikatelů o přesahy svých aktivit do globálního rozvoje

Nedostatečné zázemí pro vytvoření nabídky atraktivních pracovních míst pro
mladé vysokoškolsky vzdělané lidi - „odliv mozků“ (internet, inovace a
společná řešení)
PŘÍLEŽITOSTI
HROZBY
Dobré vládnutí
Vyvážená koncepce rozvoje podnikání a služeb s důrazem na tvorbu nových
Politická nejednotnost v koncepci strategie rozvoje území
pracovních míst v území
Rozvoj infrastruktury pro volnočasové aktivity, aktivizace občanských
Nepřipravenost na soužití komunit (národnostní menšiny)
komunit
Posilování nových forem spolupráce mezi obcemi a dalšími aktéry v regionu
s cílem zvyšovat jejich kompetence (např. zvyšování kompetencí zřizovatelů Nízká míra zapojování občanů do veřejného dění
při zvyšování kvality škol
Zvyšování atraktivity regionu v návaznosti na potenciál přírodních a
kulturních památek na národní i mezinárodní úrovni

Společné strategické plánování-využívání integrovaných a společných řešení Rozpad sociálně vyloučených lokalit do většího počtu menších celků, jejich
v rámci MAS (klíčové projekty, deštníkové dotace
přesun do obcí s málo funkční infrastrukturou
Posilování konkrétních forem spolupráce mezi MAS a svazky obcí-společné
dlouhodobé aktivity, sdílení personálních a technických kapacit,
Výměna zkušeností a sdílení dobré praxe mezi MAS a svazky a podnikateli a
NNo
Zvyšovat aktivní zapojení obyvatel obcí /aktivní občanství (obnova a
upevnění pocitu sounáležitosti obyvatel s územím, ve kterém žijí) komunitní projednávání jako nástroj dobrého vládnutí

Nárůst vysoké administrativní zátěže úřadů
Obavy z elektronizace a digitalizace st. správy
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