
Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá

„S“   Silné stránky

Příroda, ŽP, 
environmentální výchova (EVVO)

životní prostředí, krajina (5)
příroda, přírodní zdroje, atraktivity
kvalitní zdroje pitné vody
čisté a klidné životní prostředí (2)
kvalitní a dostatečné  vodní zdroje (1)
přírodní zajímavosti
přírodní bohatství, ŽP, lesy (1)
třídění odpadů (1)
výsledky v třídění odpadů
kvalitní environmentální výchova na školách
krajina málo dotčená civilizací

Cestovní ruch atraktivita turistického území (5)
turistika v regionu (1)
zimní vyžití, fungující zimní střediska
turistické atraktivity v regionu
vodáctví v regionu
existence lyžařských areálů, běžeckých stop
existence IC
agroturistika (1)
turistický ruch (zimní i letní sporty)
cykloturistika, cyklotrasy v regionu
atraktivity v regionu (Relaxcentrum Branná, Pekařov, pevnostní opevnění)
kulturní památky
akce nadregionálního významu (Kolštejnský okruh, Pekařovská pouť, Mezinárodní 
výstup na Králický Sněžník atd.)

Zemědělství, podnikání, 
sociálně ekonomická situace, 
zaměstnanost

fungující zemědělství (2)
kvalitní zemědělská údržba krajiny (1)
fungující zemědělství, zaměstnanost v zemědělství  (1)
regionální výrobci  (1)
regionální produkty
značka „Jeseníky – originální produkt“ (1)
MAS Horní Pomoraví  (5)
fungující mikroregiony (2)
NNO K2 (1)
Pivovar Hanušovice, PRO-BIO Staré Město

Školství, vzdělávání fungující malotřídní školy (2)
kvalitní síť malotřídních škol 
kvalitní malé školy
kvalitní vzdělání na devítiletkách
kvalita a dostupnost MŠ – péče o předškolní děti (1)
vznik komunitních škol

Obyvatelstvo
Komunitní život
Sociální služby

fungující komunitní život v obcích (1)
větší občanská soudržnost (1)
aktivní zapojení občanů
nízká kriminalita
péče o seniory a jejich kvalita
občanská soudržnost

Infrastruktura, služby dobrá železniční doprava (2)
budování silničních obchvatů kolem obcí



fungující infrastruktura v obcích
meziobecní spolupráce
pěkný vzhled obcí (1)
fungující samosprávy

Kultura, sport, volnočasové aktivity možnost sportovního vyžití (1)
historické tradice (1)
tradiční kulturní akce – masopust, pálení čarodějnic
existence zájmových organizací
činnost spolků
existence aktivních lidí  a spolků
velká nabídka kulturních akcí
fungující spolky v obcích

„W“   Slabé stránky

Zemědělství, podnikání
Sociálně ekonomická situace
Zaměstnanost

málo pracovních příležitostí, sezónnost (11)
nedostatek pracovních míst (2)
nižší mzdy ve srovnání s jinými regiony (1)
malá kupní síla
málo produktivní práce (1)
existenční problémy obyvatel 
dopady ekonomické krize
malá podpora zemědělců, nejistota v podpoře státu, závislost (1)
netransparentní zemědělská politika produkční oblasti
nedostatečné podnikatelské příležitosti
malá podpora drobných podnikatelů v obcích
nízká produkce místních produktů
vykrádání surovinových zdrojů, likvidace zpracovatelů
vyšší nezaměstnanost

Administrativa, dotace,
financování 
samospráva

administrativní složitost při získávání dotací
stálé změny pravidel
nespravedlivé rozdělování peněz obcím ze státního rozpočtu
nedostatek finančních prostředků v obcích
malá soběstačnost obcí v oblasti zdrojů
malá podpora neziskového sektoru
komunikace mezi občany a úřady
malá prezentace toho, co se v regionu dokázalo
malá / špatná informovanost obyvatel

Služby, infrastruktura neúplnost infrastruktury v obcích
nedostatečná veškerá infrastruktura (1)
infrastruktura, komunikace – stav, dopravní síť (3)
nedostatečná silniční síť – kvalita, stav
špatné lesní komunikace
nedostatečně zajištěná bezpečnost na komunikacích (3)
chybějící cyklostezky v obcích 
chybějící napojení na dálniční síť (2)
špatná dopravní dostupnost a obslužnost
dopravní obslužnost malých obcí (1)
nepružnost dopravní (veřejné) obsluhy (1)
omezení jiných dopravců v regionu
nízká úroveň cestování
rušení dopravních spojů
chybí pracovní a a školní autobusy
nedostatek stavebních parcel
nedostatek služeb
rušení služeb (pošty, obchody)
dostupnost kvalitní lékařské péče (2)
nevhodná pracovní doba lékařů



Školství vzdělávání málo možností mimoškolního vzdělávání 
nízká kvalifikovanost obyvatel
nedostatečná kapacita MŠ
chybí zařízení pro děti do 3 let

Obyvatelstvo
Komunitní život

odchod vysokoškoláků z regionu (1) 
odliv mladých lidí (2)
odliv mozků 
málo aktivních lidí ochotných se zapojovat (1)
nižší aktivita občanů
slabý komunitní život v obcích 
vzájemná nespolupráce lidí, sektorů
nezájem / malý zájem lidí o dění v obcích
chybí rodové kořeny obyvatel
závist
malé zapojování dětí a mládeže do dění v obcích (1)
malý zájem o tradice
neexistující hist.vazby, chybějící identita
různorodost obyvatel (původ, kořeny)
příliv sociálně nepřizpůsobivých lidí do regionu

Kultura, sport, volnočasové aktivity nedostatek financí pro sportovní spolky (3)
nedostatek finančních prostředků na rozvoj a činnost spolků (2)
nevyužitý potenciál mladých – kultura, sport (2)
nedostatek prostor pro volnočasové aktivity mladých
nedostatek aktivit pro seniory
zájmové organizace pro všechny věkové kategorie
multifunkční hřiště pro děti a mládež
špatné kulturní a sportovní vyžití
chybí tradice
absence divadel
chybí volnočasová centra pro děti a mládež
málo aktivit pro děti a mládež

Cestovní ruch malé propojení obcí cyklostezkami
málo cyklostezek
špatná propagace regionu
sezónní sjízdnost Moravy
nedostatečné vodácké zázemí
nedostatečná propagace regionu
malá informovanost o aktivitách v regionu
chybějící naučné stezky

Sociální služby nízká nabídka sociálních služeb
nedostatek domů pro seniory
nedostatek služeb pro seniory
péče a nabídka služeb pro seniory
špatné a nákladné sociální služby pro seniory

Příroda, krajina, ŽP znečišťování ŽP – odpadky, chybějící kanalizace, spalování                                                           
odpadků (3)
ohrožení zemědělské půdy
znečišťování ovzduší nevhodným topením
omezení plynoucí z nepřiměřené ochrany zvířat
vliv místní správy Lesů ČR
nedostatečná protipovodňová ochrana území



„O“  Příležitosti

Zemědělství
podnikání
socioekonomická situace
zaměstnanost

rozvoj podnikatelského sektoru (2)
vznik nových podnikatelských záměrů (1)
zakládání malých firem
získávání podpory menších podnikatelů
podpora a využívání místní produkce: farmářské výrobky,
místní výrobky
produkce místních farmářských produktů (1)
zlepšit kontrolu potravin (3)
větší nabídka regionálních potravin
rozvoj regionálních produktů
vytváření pracovních příležitostí pro mladé (1)

Administrace, dotace, samospráva mezinárodní partnerství s obcemi v zahraničí
rozvoj spolupráce obcí se zahraničními partnery
cílená spolupráce obcí – lepší využití zdrojů
spolupráce a vznik partnerství na místní úrovni
fungující samosprávy
větší zapojení žen ve samosprávě (1)
MAS Horní Pomoraví
zjednodušení čerpání dotací
kladná prezentace dobrých zkušeností
tvorba rozvojových strategií

Infrastruktura, služby energetické úspory (1)
vybudování vlastních zdrojů pro obce (1)
možnosti využití železniční dopravy (1)
zajištění bezpečných komunikací
rozšíření dopravních služeb, návaznost spojů
podpora rychlostní komunikace
školní autobusy
rekonstrukce veřejných prostranství
rekonstrukce budov
vybavení veřejných prostor moderní technikou
obnova zeleně zejména stromové v extravilánu
možnost podpory výměny tepelných zdrojů i pro občany
podpora bydlení, sociální a startovací byty
vytvoření nových služeb
zachovat / chránit si služby (1)
propojování služeb
komplexnost nabízených služeb

Školství, vzdělávání zakládání komunitních škol (2)
rozvoj komunitních škol (4)
zvyšování vzdělanosti
celoživotní vzdělávání
využití školských zařízení 

Obyvatelstvo,
komunitní život

využití potenciálu mladých lidí
podpora činnosti spolků
různorodost obyvatelstva
aktivní senioři
zvyšování pocitu sounáležitosti s místem
zvyšování patriotismu
rozvoj neziskového sektoru (1)
aktivní zapojování obyvatel do života v obcích
rozvoj kulturního dědictví a tradic v regionu (1)
obnova a vytváření nových tradic, rozvoj tradičních akcí 
práce se seniory – využití jejich potenciálu (1)

Kultura, sport, volnočasové aktivity rozvoj sportovních aktivit (1)
podpora kulturního života v obcích
aktivity pro seniory
aktivity pro mládež



výstavba hřišť

Cestovní ruch rozvoj cestovního ruchu
rozvoj turistiky (3)
atraktivita turistického území
propagace atraktivit v regionu (1)
budování a propojování cyklostezek, cykloturistika
cyklobusy, skibusy
vytváření naučných stezek
budování infrastruktury pro vodáky a turisty
využití rybníků pro sportovní rybářství
propojování sportovních areálů
hraniční přechod (PL)
využití slavných rodáků
podpora místních muzeí
pořádat akce celorepublikového významu
prezentace, popularizace historie, příběhů, míst
zmapování památek, příběhů, zajímavých míst

Sociální služby aktivní senioři
péče o seniory
nabídka služeb pro seniory
denní stacionáře
poradenská a konzultační místa pro nezaměstnané a osoby v tísni
vytvořit sociální systém v rámci obce (1)
systém péče o bezdomovce (1)

Příroda, ŽP čisté a klidné životní prostředí
rekultivace starých skládek
podpora třídění, bioodpady



„T“  Hrozby

Zemědělství, podnikání, 
sociálně-ekonom.situace
zaměstnanost

snižování podpory v zemědělství (3)
omezení zemědělské činnosti (2)
zánik podnikatelských subjektů, živnostníků (1)
snížení podpory podnikatelů (1)
snížení zájmu podnikatelů
byrokracie spojená s podnikáním (1)
neuplatnění vzdělaných/kvalifikovaných lidí v regionu (1)
nárůst nezaměstnanosti (2)

Administrativa, dotace špatné cílení dotací (zemědělství, energetika) (3)
vysoká administrativa získávání dotací (1)
komplikovaná administrativa (2)
byrokracie (1)
smysluplnost využití dotací
nemožnost čerpání peněz z EU (1)

Školství, vzdělávání snižování prostředků na regionální školství (zánik škol)
ubývání žáků ve školách (1)
rušení škol (1)
pohybově negramotné děti (1)

Obyvatelstvo stárnutí obyvatel (1)
odliv mladých lidí do měst (1)
snížení počtu obyvatel
stěhování do měst
vylidňování vesnic (1)
nízká porodnost
migrace nepřizpůsobivých obyvatel
vysoká kriminalita
přejímání sociálních zvyků (1) (nezaměstnanost, sociál.dávky)
ohrožení „obyčejného“ člověka 2
zvýšení nezájmu dospívající populace

Služby, infrastruktura rušení dopravních spojů 1
rušení lékařské péče
přesycenost supermarketů

Kultura, sport, volnočasové aktivity nezájem obyvatel o dění v obci/regionu
chátrající památky
zánik tradic
zánik sportovních spolků
zánik kin

Příroda, krajina, ŽP kontaminace území
znečištěné ŽP jako důsledek cen energií 
areál papírny Jindřichov 1
likvidace lesů
vliv místní správy lesů ČR 1
udržení krajinného rázu 
z kontextu vytržené obnovitelné zdroje
nedostatek místních surovin
přehrada




