OSA III.
SWOT analýza

Silné stránky
potenciál endogenního rozvoje
existence dostatečného potenciálu pracovních sil
možnost využití stávajících volných prostor (volný investiční majetek - stroje, budovy, pozemky)
rozvinutá telekomunikační síť (pevné linky, pokrytí signálem mobilních operátorů)
rozvinutá silniční a železniční síť
vzrůstající zájem o venkovskou turistiku
dědictví („živá paměť“) činností na venkově (řemesla a lidová tvořivost)
vysoká historická a kulturní hodnota památkového i urbanistického dědictví a přitažlivost venkovského prostoru pro cestovní ruch
pestrý profil krajiny s vysokým počtem chráněných přírodních území, kvalitní prostředí pro venkovské prázdniny a rekreaci
spolkový život ve venkovských oblastech, tradice
hustá síť dobře značených turistických tras a cyklotras
existence sítě regionálních pracovišť profesních komor a zájmových sdružení
zkušenosti s přípravou strategií rozvoje obcí i mikroregionů
u mladých lidí vzrůstá zájem o přírodu a péči o krajinu
spolupráce všech subjektů na venkově v oblastech výměny informací, společných projektů, spolupráce v rámci dílčích aktivit obcí (obec, podnikatel,
neziskové organizace, atd.)
zkušenosti z realizace vodohospodářské infrasruktury v městech a velkých obcích

Slabé stránky
nepříznivá struktura obyvatel venkova (věková, vzdělanostní, zdravotní stav)
nízká druhovost činností a tím pracovních příležitostí
nízký počet malých podnikatelů, špatné podnikatelské klima, absence podnikatelského ducha
špatný stav místních komunikací, omezená dopravní obslužnost malých obcí
nedostatečné vybavení obcí občanskou vybaveností a službami
nedostatečné docenění kulturní a přírodní hodnoty (dědictví) jednotlivých částí venkova
špatný stavební stav kulturně-historického dědictví venkova a hospodářských budov
slabá podpora/zájem o rozvoj turistického ruchu (ze strany místních obyvatel)
rušivý vliv nových stavebních zásahů na venkově, nekvalitní architektonické a urbanistické řešení v mnoha obcích
různá kvalita zpracování územně plánovací dokumentace obcí
ztráta specifického regionálního charakteru venkovských sídel
nešetrné chování ke krajině
nedostatečný rozvoj moderních informačních sítí, nízký počet zapojení koncových uživatelů, nízká počítačová gramotnost
nedostatečná vybavenost obcí technickou infrastrukturou (vodovod, kanalizace, ČOV), stávající technické sítě značně zastaralé
plošné znečištění povrchových i podzemních vod a lokálních zdrojů pitné vody
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možnost stabilizace obyvatelstva venkova
efektivní činnost regionálního managementu na úrovni krajů, mikroregionů a lepší meziregionální spolupráce
zkušenosti s projekty s příznivými dopady na ekonomické a kulturně-sociální aktivity na lokální úrovni
snižování závislosti zemědělců pouze na zemědělské výrobě, snižování vlivu cenových výkyvů
poptávka po tradičních produktech venkova (hmotných i nehmotných),
doplnění a zkvalitnění služeb v oblasti turistického ruchu
zájem o místní ekonomické aktivity, především tradiční výroby a řemesla pro potřeby turistického ruchu
rozvoj agroturistiky a ekologického zemědělství
poptávka po ochraně ŽP, zlepšení vizuální i funkční stránky venkovské kulturní krajiny (obnova cest a zeleně v krajině)
možnost využití dokumentované „paměti krajiny“ (bohatství kulturních a historických záznamů) a znaků v krajině, které umožňují identifikaci stavu krajiny
růst zájmu o využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie, možnost využití přírodních podmínek pro výrobu ekologické energie
rozvoj technologií na zpracování odpadů, potřeba zvyšování podílu čištění odpadních vod
cílené odborné vzdělávání venkovského obyvatelstva, včetně zvýšení povědomí o zvýšení péče o památky a o kulturní památky a přírodní dědictví
vznik nových pracovních míst, vznik nových pracovních a podnikatelských příležitostí v souvislosti s rozvojem užívání prostředků ICT, příležitost
pracovního uplatnění zdravotně handicapovaných osob, pracovní příležitosti v oblasti hromadné osobní dopravy, obnovy místních komunikací,
občanského vybavení a služeb, obnovitelných zdrojů a odpadovém hospodářství, při obnově a výstavbě budov a jejich přípravě
potřeba krajinářských a zahradních úprav intravilánu malých obcí
zvýšení příjmů diverzifikací

Ohrožení
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nedostatek finančních prostředků pro realizaci projektů a aktivit na venkově (stát, obce, příjemci), znevýhodnění malých obcí vzhledem k distribuci daňových výnosů, dluhová služba
migrace mladých obyvatel venkova do měst
odchod vyškolených specialistů
nevhodné nastavení podmínek pro podnikání
střet zájmů mezi jednotlivými prvky rozvoje venkova (mezi rozvojem turistiky a ochranou krajiny a zachováním kvality života na venkově a ochranou přírodního a kulturního dědictví)
nízká koncentrace místní poptávky způsobující neekonomický provoz služeb a institucí v obcích
nedostatečná ochrana a prezentace přírodního a kulturního dědictví
přetrvávání starých skládek, nevhodná praxe a velmi slabá kontrola při likvidaci splaškových a odpadních vod
opožďování pořizování územně plánovací dokumentace
přísné normy EU s krátkou implementační dobou

