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SWOT analýza
Na SWOT analýze pracovali místní aktéři a členové MAS s cílem vymezit vnitřní a vnější faktory ve
významných oblastech, které působení MAS ovlivňuje. Jedná se o oblast ekonomiky a rozvoje
podnikání, ochrany životního prostředí a rozvoj infrastruktury a kvality života v obcích.
Tabulka 4 SWOT analýza
SWOT analýza
Silné stránky – S
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Slabé stránky – W

Existence zájmových turistických
atraktivit (úzkorozchodná železniční
trať, množství historických
a kulturních památek, rozhledny,
zámky, vodní plochy atd.)
Existence sítě turistických stezek
a cyklotras
Atraktivní lesnicko-zemědělská
krajina vhodná pro šetrné formy
cestovního ruchu
Průmyslová tradice v Krnově a okolí
(výrobní firmy), existence průmyslové
zóny Červený dvůr
Nižší cena pozemků a půdy oproti
centrálním regionům
Fungující podpůrné programy
v oblasti zaměstnanosti (neziskové
organizace)
Vhodně zacílené dotační programy
v letech 2014-2020 v rámci principu
LEADER a zkušenosti s realizací
rozvojových projektů – čerpání
finančních prostředků místními
aktéry s dopadem na kvalitu života v
obcích a jejich obyvatele (boj
s nezaměstnaností; kulturní,
sportovní a vzdělávací aktivity aj.)
Zachovalé životní prostředí,
atraktivní a pestrá krajina,
nepřítomnost velkých průmyslových
zdrojů znečištění, existence přírodně
cenných chráněných území
Existence veřejně přístupných
udržovaných zelených ploch (parky,
návsi)
Uspokojivá dostupnost základní
technické infrastruktury a služeb
v obcích 2. a 3. typu (Krnov, Město
Albrechtice, Osoblaha)
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Ekonomika a rozvoj podnikání
• Nízké mzdy a nízká kupní síla obyvatel
• Nesoulad nabídky a poptávky na trhu
práce (vysoká nezaměstnanost,
nedostatek vhodných pracovních míst,
nedostatek kvalifikovaných
zaměstnanců)
• Nevhodná vzdělanostní a kvalifikační
struktura obyvatel regionu – trh práce
nekoresponduje se systémem školství
• Nerovnoměrné rozložení
podnikatelského potenciálu v rámci
území MAS
• Nízký přirozený přírůstek obyvatel
a nedostatečná prorodinná opatření,
špatné sociální postavení zejména matek
samoživitelek a obecně žen bez
kvalifikace
• Nedostatečná infrastruktura pro rozvoj
podnikání a ekonomiky (doprava,
zásobování, sítě, rychlý internet, mobilní
signál apod.)
• Existence sociálně vyloučených lokalit na
území MAS – zvýšená koncentrace osob
ze znevýhodněného sociokulturního
prostředí a sociální vyloučení části
obyvatel, nedostatečné zajištění
bezpečnosti zejména PČR (velká spádová
oblast – rušení malých policejních stanic)
• Nesoulad nabídky a poptávky po
sociálních službách (zvyšující se počet
osob sociálně vyloučených nebo
ohrožených sociálním vyloučením, včetně
osob se sníženou soběstačností z důvodu
zdravotního stavu nebo věku)
a nevyhovující zázemí pro jejich
poskytování
• Zemědělství orientované primárně

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fungující systém třídění odpadu
v jednotlivých obcích
Existence SDH v (menších) obcích
Pokrytí území jednotkami IZS
Kulturní, sportovní, spolková činnost
a vzdělávací aktivity v obcích
Vhodně nastavená síť
spolupracujících subjektů (obce,
mikroregiony, NNO)
Existence aktivních osobností, které
svou činností realizují vhodné aktivity
vedoucí ke zvýšení kvality života
v obcích
Dostatečná síť MŠ a ZŠ
Dostupnost základních
zdravotnických a sociálních služeb,
spádová nemocnice v Krnově
Existence střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb na většině
území regionu
Revitalizace objektů a jejich nová
funkce (Kodus, komunitní centra)

•
•

•
•

•
•
•
•

na rostlinnou výrobu, která však nevytváří
pracovní místa,
Nedostatečné zpracování a zhodnocení
lokálních surovin (zastaralá technologie
lesnictví, zemědělství, potravinářství),
Nedostatečné využívání bývalých
průmyslových a zemědělských objektů,
jejich postupná devastace a likvidace
s podmínkou vytvoření zeleně
Malá podpora malých a středních
podniků – absence účinných nástrojů
pro podporu
Nedostatek investičního kapitálu
v soukromém sektoru a finančních
prostředků na realizaci inovativních
přístupů
Špatný technický stav části historických
objektů
Omezená nabídka ubytovacích kapacit
a služeb
Zhoršující se dostupnost obchodů
a služeb v menších obcích
Nepružné a komplikované fungování
Státního pozemkového úřadu ČR a Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových (časová náročnost jednání)
a dalších institucí

Ochrana životního prostředí a rozvoj
infrastruktury
• Absence protipovodňové ochrany
na části území
• Komplikované připojení na páteřní
dopravní síť
• Nedostatečná připravenost na klimatické
změny (zadržování vody v krajině, větší
využívání alternativních zdrojů energie
apod.)
• Zvýšená zátěž komunikací nákladní
tranzitní dopravou – špatný stav silnic
II. a III. třídy, nedostatečné zajištění
bezpečnosti na komunikacích (chodníky,
přechody, retardéry, cyklostezky
a cyklotrasy atd.)
• Nedostatečná základní infrastruktura
v obcích (odpadní vody, umělé zdroje
požární vody, elektřina, plynofikace,
stabilní mobilní signál, rychlý internet
atd.)
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•
•

Vysoké náklady na údržbu zastaralé
technické infrastruktury v obcích (opravy,
revize)
Nedostatečné a zastaralé vybavení
některých jednotek požární ochrany

Kvalita života v obcích
• Stárnutí obyvatel a migrace obyvatelstva
do větších sídel (školy, práce, trávení
volného času)
• Nesystémové financování, dlouhodobý
nedostatek finančních prostředků ve
veřejné, komerční i neziskové sféře
• Vysoký skrytý dluh ve vybavenosti obci
sociální infrastrukturou
• Problém se zajištěním specializované
zdravotní péče (zubař, pohotovost,
lékárny) a nevyhovující zázemí především
v menších obcích
• Neaktivní přístup části obyvatel regionu
a volených zástupců, nedostatečně
pružná reakce na potřeby společnosti,
nízká míra zapojení občanů do dění
a aktivit v obcích
• Chybějící parkovací plochy u stěžejních
bodů (obchod, bytové domy, lékař atd.)
• Nízká dostupnost kvalitního bydlení
(obecní byty, pozemky pro výstavbu RD
apod.)
Příležitosti – O

Ohrožení – T

Ekonomika a rozvoj podnikání
• Obnova rukodělné a řemeslné tradice
• Podpora místních, zejména
farmářských produktů (Region sobě)
• Podpora drobného podnikání formou
mikroprojektů
• Podpora méně tradičních forem
podnikání – rolnictví, sociální podniky
apod.
• Využití potenciálu blízkých lidnatých
regionů v Polsku – rozvoj příhraniční
spolupráce např. v ekonomické
oblasti apod.
• Příznivé podmínky pro příchod
nových investorů do průmyslové zóny
Červený dvůr v Krnově
• Podpora vzniku vhodných pracovních
míst i sdílených pracovních míst
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Ekonomika a rozvoj podnikání
• Vysoká závislost zemědělského sektoru
na dotacích, snižování podpory
zemědělství – možný zánik zemědělských
subjektů
• Odchod mladých, kvalifikovaných
a perspektivních obyvatel mimo region
• Odchod starousedlíků mimo region
z důvodu zvyšujícího se počtu osob
sociálně slabých/nepřizpůsobivých
obyvatel
• Ztráta ekonomické výkonnosti klíčových
zaměstnavatelů
• Ekonomická, přírodní, zdravotnická
a politická krize a jejich negativní dopady
na region (hrozba ztráty celkové
výkonnosti ekonomiky a negativní vliv na
veřejné rozpočty, na obyvatele a hrozící

•

•
•

•
•

•

•
•

a dalších prorodinných opatření
(např. doprava, vzdělání, sociální
služby)
Regenerace brownfieldů
a opuštěných prostor, využití
opuštěných včetně regenerovaných
ploch pro rozvoj podnikání,
cestovního ruchu, komunální služby
apod.
Podpora rozvoje zemědělství, možná
podpora zemědělství s podmínkou
vzniku nových pracovních míst
Rozšíření nabídky infrastruktury
cestovního ruchu (např. agroturistika
apod.) a podpora současných
turistických atraktivit (úzkokolejka,
rozhledny, zámky, profesionální
knihovny a další)
Vznik a realizace centrálního portálu
určeného na celkovou propagaci
regionu
Možnost získávání finanční podpory
na spolufinancování vhodných
projektů, zavádění inovativních
přístupů a dalších aktivit vedoucích ke
zkvalitňování života na území MAS
Možnost zásahů obcí do oblasti
využití půdy v jejich vlastnictví,
podpora přípravy lokalit vhodných
pro bydlení a podnikání (změny
územních plánů, zasíťování pozemků)
Zintenzivnění spolupráce s Okresní
hospodářskou komorou
Podpora poradenských, vzdělávacích
a rekvalifikačních programů pro
získání a udržení zaměstnání,
spolupráce s lokálními
zaměstnavateli při vytváření nových
vhodných pracovních míst

Ochrana životního prostředí a rozvoj
infrastruktury
• Podpora dalších revitalizací veřejných
prostranství, obnova a zakládání
sídelní zeleně
• Podpora využití programů na snížení
znečištění z lokálních topenišť
(dotace na výměnu kotlů)
• Rozvoj energeticky úsporných řešení
a alternativních zdrojů energie
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•
•
•
•

•

utlumení aktivit zvyšujících kvalitu života
v obcích (činnost spolků, kulturní akce
atd.)
Nepříznivá a komplikovaná legislativa pro
podnikatelské subjekty, veřejnou správu
a občany
Další chátrání historických objektů
Zhoršující se podmínky pro čerpání
finančních prostředků (zvyšující se míra
spolufinancování)
Administrativní náročnost, zvyšující se
byrokratická zátěž, nepředvídatelné
legislativní úpravy a vládní strategie
rozvoje a nesoulad v postupech
jednotlivých státních úřadů a institucí
Nastavení podmínek dotačních programů

Ochrana životního prostředí a rozvoj
infrastruktury
• Zákaz skládkování odpadu a jeho dopady
na dosavadní odpadové hospodářství
• Možný nárůst znečištění ovzduší
z lokálního vytápění v důsledku poklesu
životní úrovně
• Negativní dopady nerealizovaných
protipovodňových a protierozních
opatření
• Riziko rušení dopravních spojů (vlaky,
autobusy)
• Nedostatečná podpora a míra investic
ze strany centrálních i regionálních aktérů
(např. silniční infrastruktura)
Kvalita života v obcích
• Negativní dopady nárůstu tranzitní
dopravy v podmínkách stávající silniční
sítě
• Nedostatek finančních prostředků
určených pro rozvoj venkova
• Snižování dostupnosti zdravotní péče,
počtu škol a školských zařízení, stavební
úřad, obvodní oddělení PČR apod.
• Hrozba eskalace etnického napětí
• Nesystémově nastavený systém
financování veřejných služeb, absence
víceletého financování
• Nespravedlivé RUD pro obce

•
•
•

•
•

Podpora aktivit řešících udržení vody
v krajině a protipovodňových
opatření
Podpora budování základní
infrastruktury v obcích I. typu
Možnost vyjednávání s krajem
o efektivnějším dopravním spojení
v rámci regionu (Optimalizace
a elektrifikace traťového úseku
Opava východ – Krnov)
Zajištění údržby a budování
bezpečných cyklostezek, hipotras
a cyklotras
Příprava dalšího využití objektů
zrušených nádraží a jiných
nevyužitých budov

Kvalita života v obcích
• Podpora zajištění výukových (i
digitálních) technologií pro ZŠ, SŠ
včetně zajištění virtuálního prostředí
– výuka z domu
• Podpora vzniku, udržení a rozvoje
potřebných sociálních služeb
reagujících na potřeby stárnoucí
populace a osoby ohrožené sociální
exkluzí
• Posilování svépomocných skupin,
sdílené a neformální péče,
mezigeneračních vztahů
a prorodinných aktivit
• Podpora udržení a vzniku
komunitních center
• Možnost využití potenciálu aktivních
místních lidí pro rozvoj zájmové,
sportovní a kulturní činnosti v obcích
• Prohlubování spolupráce s okolními
regiony České republiky
a přeshraniční spolupráce
• Zmapování zvyšujícího se zájmu
seniorů o bydlení na venkově
• Podpora zvyšujícího se zájmu
o zdravý životní styl
• Podpora kvalitního a dostupného
bydlení (byty, pozemky pro výstavbu
RD apod.)
• Využití inspirace (polské strategie),
možné synergické efekty
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•

•
•

Zefektivnění a zkvalitnění veřejné
správy (moderní nástroje komunikace
s občany, zjednodušení přístupu
občanů k informacím a další)
Podpora APK, zjišťování pocitu
bezpečí obyvatel
Prohloubení kulturní spolupráce
s ohledem na původ obyvatel (Řecko,
Polsko) a historické souvislosti
(Německo).
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