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SWOT analýza regionu MAS Rozkvět
OBLAST „ EKONOMIKA A TRH PRÁCE“
Konkurenceschopnost ekonomiky a trhu práce v regionu MAS Rozkvět
SILNÉ STRÁNKY
Stabilní hospodářský růst v tradičních odvětvích v regionu – zemědělství a ovocnářství, lesnictví, a zpracování místní
produkce (p.potravinářský)
Rozvíjející se malé a střední podnikání (stabilizace firem, vznik nových, diverzifikace činností)
Rozvíjející se marketing zemědělských a potravinářských produktů (EU-značka „Chelčicko-Lhenické ovoce“)
Rozvíjející se ekologické zemědělství v regionu a aplikace přístupů šetrných k přírodě a krajině v oblasti hospodářství
Nižší průměrná míra nezaměstnanosti ve vnitrozemních částech regionu MAS
Vysoká míra využití cestovního ruchu v oblasti Lipensko a marketingu produktů CR v oblasti Lipno
Vysoká míra pokrytí internetem a dostupnosti vysokorychlostního připojení

SLABÉ STRÁNKY
Nedostatečný příliv inovativních a cílených investic, minimální podíl progresivních oborů na zaměstnanosti v regionu
Špatný stav dopravní infrastruktury, nedostatečná kvalita a kapacita příhraničních dopravních komunikací
Přetrvávající nižší úroveň připravenosti žáků základních škol pro studium technických oborů a řemesel
Omezená disponibilita lokalit i pracovní síly pro investice většího rozsahu
Nižší úroveň mezd oproti krajskému i celorepublikovému průměru
Nedostatečně rozvinutý marketingu produktů CR ve vnitrozemních částech regionu MAS
Vysoká průměrná míra nezaměstnanosti v periferních a příhraničních částech regionu MAS
Chybějící nebo nedokončená infrastruktura omezující rozvojové projekty
Nepříznivé podmínky pro rozvoj veřejné dopravy v regionu (nízká hustota osídlení, lokalizace sídel)
Velký podíl obcí s malým počtem obyvatel v regionu MAS a nepříznivou sídelní strukturou (ekonomicky slabší obce
s omezenými rozpočtovými možnostmi na investice)

Vnitřní vlivy zachycené v rámci SWOT analýzy:



Strengths (silné stránky): přednosti, dovednosti a charakteristiky regionu MAS Rozkvět zahrady jižních
Čech, které jsou přínosné pro dosahování rozvojových cílů zájmového území MAS



W

eaknesses (slabé stránky): charakteristiky regionu MAS Rozkvět zahrady jižních Čech, které mohou
ohrozit dosažení rozvojových cílů zájmového území MAS nebo existenci samotnou.
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PŘÍLEŽITOSTI
Další diverzifikace ekonomických činností
Zavedení technologicky náročnějších výrob
Vytvoření funkčních systémových vazeb V&V institucí a podnikatelského sektoru pro využití výsledků výzkumu a vývoje v
podnikatelské praxi, rozvoj využívání ICT ve veřejné správě
Rozvoj mimoprodukčních funkcí zemědělství včetně CR a tvorba krajiny
Zvýšení podílu ekologického zemědělství na produkci v regionu MAS, produkce energie OZE (pouze pro vlastní využití
producenta a místní zásobování)
Rozšíření nabídky CR a zvýšení podílu cestovního ruchu na ekonomické základně regionu MAS
Zlepšování vazeb mezi základními školami se SŠ a VŠ a také s dalšími subjekty (podnikateli, NNO, obcemi a MAS) s
cílem zlepšení uplatnitelnosti absolventů v regionu MAS
Využití vhodných bývalých zemědělských či průmyslových objektů (revitalizace a nové využití objektů typu brownfields)
Využití nově zpřístupněných bývalých vojenských prostor (revitalizace a nové využití objektů i krajiny)
Rozšíření stávajících a budování nových dopravních komunikací, integrovaných dopravních systémů a technických sítí,
včetně přeshraničních

OHROŽENÍ
Nižší hodnota ekonomického a inovačního potenciálu regionu (MAS i JčK) ve srovnání s republikovým průměrem, nízká
míra vstupu investorů do regionu také z důvodu chybějící dopravní infrastruktury
Negativní ekonomické dopady globalizačních procesů na lokální i regionálním úrovni
Negativní vlivy státní správy a legislativy na podnikatelské prostředí - komplikovaná a nepřehledná legislativa a zbytečná
administrativní zátěž, chybějící pobídky podporující investice i zaměstnanost (především MSP), dominantní postavení
ochrany přírody před trvale udržitelným rozvojem.
Pokračování podpory (dotace, pobídky) produkce a výrob s nízkou přidanou hodnotou
Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření na zlepšení dopravní dostupnosti regionu, růst dopravního
zatížení pozemních komunikací a další zhoršování jejich technického stavu
Nedostatečná dopravní obslužnost, neexistující integrovaný dopravní systém JčK, negativní vliv emisí, hluku a vibrací z
automobilové dopravy na zdraví lidí a životní prostředí v regionu MAS
Vnější vlivy zachycené v rámci SWOT analýzy:

O



pportunities (příležitosti): vnější podmínky, příležitosti, poptávky, které mohou být nápomocné dosažení
rozvojových cílů zájmového území MAS



hreats (ohrožení): vnější podmínky, které mohou ohrozit dosažení rozvojových cílů zájmového území MAS
nebo existenci samotnou.

T

V rámci SWOT analýzy byl využit přístup PESTLE analýzy hodnotící danou problematiku z pohledu faktorů P (politické
– existující a potenciální působení politických vlivů), E (ekonomické), S (sociálně-kulturní-demografické vlivy), T
(technologické – dopady nových a vyspělých technologií), L (legislativní, především na národní úrovni) a E
(environmentální –vliv životního prostředí a ekologie).

