
 

Analýza rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území MAS Sokolovsko – pracovní verze 

k 7.12.2020 

Oblast: Lidské zdroje 

Potřeba: Rozvoj komunity 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Obecně pasivita občanů 
k okolnímu dění. Izolovanost 
některých CS či rodin. Nevhodné 
rodinné zázemí a přenášené 
vzorce. Nízká občanská, a zvláště 
pak finanční gramotnost. Zvyšující 
se počet osob ohrožených 
sociálním vyloučením či sociálně 
vyloučených – vznik SVL.  
Historicky daná vykořeněnost 
(výsledky poválečného odsunu a 
následného dosidlování). Stárnutí 
populace. Nedostupné sociální a 
další služby pro stárnoucí či jinak 
znevýhodněné obyvatele zejména 
malých obcí. 

Podpora a rozvoj participace a zapojování různých CS do života 
v komunitě, obci. 
 
Budování a růst sounáležitosti občanů s místem, kde žijí. Rozvoj 
komunity a angažovanosti jejích členů. 
 
Podpora komunitního života. Podpora volnočasových aktivit.  
 
Vyhledávání a prezentování prorodinných vzorů, mezigenerační a 
vrstevnické aktivity, zapojování se do soutěží (např. Vesnice roku) a akcí 
(např. Čištění řeky Ohře). 
 
Prorodinná opatření. 
 
Zvyšování občanských kompetencí a kompetencí pro život. 
 
Terénní sociální pracovníci a komunitní sociální práce, terénní a 
ambulantní služby – komunitně, se zapojením NNO, vzájemná výpomoc, 
rozvoj komunity, podpora konání komunitních akcí a cílené zapojování 
seniorů do těchto akcí. 
 
Sdílená a neformální péče. 

Vazba na specifický cíl: 1.1: Rozvoj komunity 
5.1 Zkvalitnění infrastruktury v obcích 
4.2 Rozvoj venkova 

Vazba na opatření: 1.1.1: Podpora komunitních aktivit 
1.1.2: Prorodinná opatření 
1.1.4: Zvyšování úrovně gramotnosti a podpora sociálního začleňování 
5.1.1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání 
5.1.4 Rozvoj infrastruktury knihoven a muzeí v obcích 
4.2.3 Kulturní a spolková zázemí, komunitní centra a vzdělávání 

Potřeba: Fungující rodina 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nefunkční rodiny, nevhodné 
rodinné zázemí, negativní 
opakující se rodinné vzorce. SVL. 
Problém se slaďováním rodinného 
a pracovního života. 

Rozvoj komunity, podpora rodiny, efektivní spolupráce. Prevence, 
výchova v rodinách, nutné větší zapojení zvenčí (soc. pracovníci, NNO, 
komunita) do výchovy především u dětí z ohrožených rodin. Spolupráce 
školy, rodiny, sociálních služeb, příp. NNO. Terénní a komunitní sociální 
práce, další terénní činnosti a programy. Prorodinná opatření. 

Vazba na specifický cíl: 1.1: Rozvoj komunity 
1.2: Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání 
1.3: Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní, sociální a jiné péče 

Vazba na opatření: 1.1.1: Podpora komunitních aktivit 
1.1.2: Prorodinná opatření 



1.1.3: Podpora zaměstnanosti 
1.1.4: Zvyšování úrovně gramotnosti a podpora sociálního začleňování 
1.2.1: Rozvoj kvality vzdělávání v regionálním školství 
1.3.2: Zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb 

1.3.3: Zajištění kvalitních a dostupných dalších služeb 

Potřeba: Kvalitní regionální školy 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Problémem je nízká vzdělanostní 
úroveň a nízká kvalita vzdělávání (v 
porovnání s údaji za ČR). 
Nedostatek pedagogických 
pracovníků (kompetentních pro 
výkon profese) a dalších profesí ve 
vzdělávání (školní psychologové, 
speciální pedagogové, sociální 
pedagogové,…), často i nízká 
kvalifikace a motivace k výkonu 
profese.  Nízká autorita učitelů. 
Tendence k přenášení výchovy 
z rodiny na školu. Nevhodná 
sociální skladba obyvatel 
s nulových či negativním vlivem na 
děti a jejich přístup k učení. 
Nedostatečné další a neformální 
vzdělávání. 
Neexistence VŠ v KV kraji a z toho 
plynoucí nutnost studia v jiných 
krajích, malá návratnost 
absolventů do regionu. Chybějící 
vysokoškolsky vzdělaní odborníci 
(např. školství, zdravotnictví). 
Předčasné ukončování školní 
docházky – mladí lidé bez 
kvalifikace. 

Zvyšování kvality vzdělávání. Motivace k návratu absolventů VŠ zpět do 
regionu. Příchod nových lidí do regionu.  
 
Stipendia vázaná na následný výkon profese v regionu. Umístěnky. 
Daňové úlevy ze zdanění práce vázané na výkon profese ve 
znevýhodněných regionech – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Budování a prohlubování spolupráce mezi školou a rodinou. Zapojení 
sociálních služeb a NNO. Podpora práce s rodinou. 
 
Růst edukace, motivovanosti učitelů a dalších pedagogických 
pracovníků.  
 
Podpora zavádění inovací do výuky, škola/učitelé musí s dětmi držet krok 
v technologiích. Změna způsobu výuky tak, aby škola odpovídala 
potřebám 21. století. 
 
Snížení byrokratické zátěže škol, větší podpora ze strany ORP, kraje a 
zřizovatelů, nejen zájem o stav budov, ale také podpora personální, 
finanční a zájem o vzdělanost, kvalitu výuky a podmínky pracovníků ve 
škole – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Rozvoj a zvyšování dostupnosti celoživotního vzdělávání, dalšího a 
neformálního vzdělávání. Podpora dostupnosti vysokoškolského 
vzdělání v kraji, např. formou podpory poboček vysokých škol v kraji 
(nejen v okrese Sokolov). Spolupráce klíčových aktérů v kraji v oblasti 
dostupnosti VŠ vzdělání. 

Vazba na specifický cíl: 1.1: Rozvoj komunity 

1.2: Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

5.1 Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

Vazba na opatření: 1.1.3: Podpora zaměstnanosti 
1.2.1: Rozvoj kvality vzdělávání v regionálním školství 
1.2.2: Zvýšení dostupnosti a podpora vysokoškolského, dalšího a neformálního 
vzdělávání 
5.1.1 Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

Potřeba: Zaměstnanost/nezaměstnanost 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nedostatek kvalifikovaných 
pracovníků na našem trhu práce, 
časté dojíždění za prací do 
Německa či zaměstnání mimo 
obor v práci s nižšími 
kvalifikačními požadavky, avšak 
vyšší mzdou.  
Strukturální nezaměstnanost. 
Hrozba nárůstu nezaměstnanosti. 
Generační problém malé mobility 
a flexibility starších pracovníků, 
neochota měnit profesi.  

Nárůst počtu kvalifikovaných pracovníků (nejen řemeslníků, ale také 
dalších profesí) – nutná aktuální znalost struktury trhu práce. 
Zvyšování adaptability pracovní síly a s tím související kvalitní další 
vzdělávání. 
 
Využívání aktivních politik zaměstnanosti a individualizované služby pro 
potřebné CS (dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaní, absolventi a 50+, 
lidé s hendikepem, atd.) včetně kvalitní profilace. 
 
Sladění pracovního a rodinného života. 
 



 
Zadlužení, exekuce, práce na 
černo. Opakování nevhodných 
životních strategií rodin. 
 
Nevyužíváme vlastního potenciálu, 
nízké mzdy a nízká kupní síla 
obyvatel. 
Minimální využívání aktivních 
politik zaměstnanosti – flexibilní 
formy, tréninková místa, 
prostupné zaměstnávání, apod. 
Neefektivní práce s ÚP. 
 
Útlum činnosti SUAS, ukončování 
činnosti dalších velkých tradičních 
podniků (zejména na Kraslicku). 
 
Hrozba navýšení nezaměstnanosti 
v souvislosti s opatřeními proti 
covid. 

Motivace k návratu absolventů VŠ zpět do regionu. Příchod nových lidí 
do regionu. Stipendia vázaná na následný výkon profese v regionu. 
Umístěnky. Daňové úlevy ze zdanění práce vázané na výkon profese ve 
znevýhodněných regionech – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Změna prorodinní politiky státu (německý Kindergeld pro pracovníky 
s dětmi) – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Daňové zvýhodnění pracujících – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Změna způsobu práce Úřadů práce - SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Osvěta v oblasti gramotnosti, dluhové poradenství, návrat lidí v dluhové 
pasti na trh práce. Podpora vzdělávání. Začleňování osob sociálně 
vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením na trh práce, sociální 
podnikání. 
 
Zvyšování flexibility a mobility obyvatel, např. dojíždění za prací, nutnost 
změny profese. 

Vazba na specifický cíl: 1.1: Rozvoj komunity 

Vazba na opatření: 1.1.3: Podpora zaměstnanosti 
1.1.4: Zvyšování úrovně gramotnosti a podpora sociálního začleňování 

Potřeba: Sociální začleňování, bezpečné prostředí 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nedostatečná osvěta v oblastech 
patologických jevů, nebezpečného 
chování. 
Potíže s nevhodně se chovajícími 
skupinami obyvatel tzv. 
nepřizpůsobivými občany (např.  
romská menšinou, bezdomovci, 
drogově závislí apod.). 
SVL, nárůst exekucí, chudoba, 
nízká pracovní aktivita, 
bezdomovectví. 
Neustále se prohlubující problém 
s drogově závislými vč. 
nedostatečného dohledu nad péčí 
o děti drogově závislých osob. 
Opakování nevhodných životních 
strategií rodin. 
Kriminalita, obavy obyvatel (např. 
pohybovat se venku po setmění). 
Sdružování „živlů“ na veřejnosti, 
vysedávání u večerek.  
Medializace témat vyvolávajících 
pocit nebezpečí. 
Nedostatečný přístup ke službám 
všeho druhu. 
Nízká míra uplatňování sociální 
práce a inovativních prvků v práci s 
komunitou. 

Podpora a rozvoj participace a zapojování různých CS do života 
v komunitě, obci. 
 
Rozvoj vhodně nastavené a zacílené osvěty týkající se patologických jevů 
ve společnosti, vč. osvěty ohledně porodnosti, šíření sexuálně 
přenosných chorob, drog a dopadů jejich užívání.  
 
Vyšší míra spolupráce zdravotnictví, školství, sociálních služeb, NNO a 
komunity. Zvyšování kvality vzdělání. Podpora Zvýšení čtenářské a 
finanční gramotnosti, zvyšování občanských kompetencí obyvatel. Vyšší 
míra nabídky a dostupnosti terénních, ambulantních, preventivních 
programů a sociální práce, intervenční centra. Potlačení kriminality a 
max. růst pocitu bezpečí. Podpora dobrovolnictví, sousedské a 
mezigenerační výpomoci. 
 
Rozvoj komunitní práce, vzájemné výpomoci. Kamerové systémy na 
problematických místech. Osvěta, kyberbezpečnost, mediální výchova a 
podpora kritického myšlení. Otevřenost a podpora k sociálním inovacím. 
 
Regulace požívání omamných látek na veřejnosti. Zapojení měst a obcí 
do řešení – pracovníci prevence kriminality, obecní vyhlášky apod. Růst 
pravomocí Policie ČR, navyšování trestů a jejich povinné odpracování – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

Vazba na specifický cíl: 1.1: Rozvoj komunity 
1.2: Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání 



1.3: Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní, sociální a jiné péče 

Vazba na opatření: 1.1.1: Podpora komunitních aktivit 
1.1.4: Zvyšování úrovně gramotnosti a podpora sociálního začleňování 
1.2.1: Rozvoj kvality vzdělávání v regionálním školství 
1.2.2: Zvýšení dostupnosti a podpora vysokoškolského, dalšího a neformálního 
vzdělávání 
1.3.2: Zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb 
1.3.3: Zajištění kvalitních a dostupných dalších služeb 

Potřeba: Informovaná společnost 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nedostatečné šíření informací 
takovými způsoby, které by byly 
pro občany bezplatně dostupné. 
Nedostatek financí na zajištění 
bezplatného dostupného přístupu 
k informacím. 
 
Dosud nedostatečná úroveň 
eGovernmentu v obcích. 

Větší informovanost občanů o dění v obci a regionu. Podpora vydávání 
obecních periodik a jejich bezplatné šíření do všech domácností. 
Podpora digitálních médií, šíření informací přes elektronické zpravodaje. 
Zvyšování úrovně eGovernmentu, digitalizace, chytré technologie 
v obcích a pro komunikaci s občany. Bezplatné sms s informacemi o 
zprávách a akcích v obci. Pokrytí internetem – konektivita. Digitální 
gramotnost. Chytrá řešení v obcích a pro komunikaci. Elektronizace pro 
obyvatele a podnikatele. 

Vazba na specifický cíl: 1.1: Rozvoj komunity 
5.1 Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

Vazba na opatření: 1.1.1: Podpora komunitních aktivit 

1.1.4: Zvyšování úrovně gramotnosti a podpora sociálního začleňování 

1.1.5: Zvyšování informovanosti obyvatel, rozvoj digitalizace a elektronizace 

5.1.9: Rozvoj technické infrastruktury obcí 

Potřeba: Zdravotní, sociální a další služby 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nedostatek lékařů, stárnutí lékařů, 
neochota absolventů 
zdravotnických oborů jít pracovat 
do periferie ČR. Často krátké 
ordinační doby lékařů. Zvyšující se 
počet občanů bez praktického či 
zubního lékaře.  
 
Nedostatek sociálních pracovníků, 
terénních programů, 
preventivních programů, 
ambulantních služeb, paliativní a 
domácí hospicové péče. 
 
Nedostupnost všech služeb 
v/z malých obcí. 

Zajištění dostatečné, dostupné a kvalitní zdravotní péče. 
 
Motivace k návratu absolventů zpět do regionu. Příchod nových lidí do 
regionu.  
 
Motivační programy obcí, měst, podpora kraje. 
 
Stipendia vázaná na výkon profese v region. Umístěnky. Daňové úlevy ze 
zdanění práce vázané na výkon profese ve znevýhodněných regionech. 
Zrušení paušálu za pacienty, hrazení pouze provedené péče. Snížení 
byrokratické zátěže ve zdravotnictví – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Zatraktivnění venkova. 
 
Sociální práce přímo na obcích. 
 
Dostupné další vzdělávání pracovníků (např. v sociálních službách). 
Rozvoj dobrovolnictví, vzájemné sousedské výpomoci, podpora 
pečujících osob. 
 
Rozvoj a podpora paliativní a domácí hospicové péče, rozvoj a podpora 
ambulantních a terénních služeb. 

Vazba na specifický cíl: 1.1: Rozvoj komunity 
1.3: Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní, sociální a jiné péče 

5.1 Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

Vazba na opatření: 1.1.1.: Podpora komunitních aktivit 

1.1.4: Zvyšování úrovně gramotnosti a podpora sociálního začleňování  

1.3.1: Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče 

1.3.2: Zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb 



1.3.3: Zajištění kvalitních a dostupných dalších služeb 

5.1.7: Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnost sociálních služeb 

 

Oblast: Životní prostředí 

Potřeba: Zvyšování ekologické stability krajiny 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Sucho, klimatické změny, negativní 
působení člověka v krajině. 

Podpora diverzifikace a odolnosti krajiny, zadržování vody v krajině, 
protipovodňová opatření, protierozí opatření, zvyšování ekologické 
stability a biodiverzity. Revitalizace a renaturace. Zeleň v intravilánu, 
ekologické přístupy k infrastruktuře v obcích zlepšující stabilitu 
ekosystému. Využití brownfieldů místo nadměrného záboru volné 
krajiny. Vhodné osvětové a vzdělávací aktivity, spolupráce aktérů. 
Odstranění ekologických zátěží. Zohledňování všech aspektů životního 
prostředí při přípravě a realizaci stavebních záměrů. Zakládání biotopů.  

Vazba na specifický cíl: 2.1 Kvalita složek životního prostředí 

Vazba na opatření: 2.1.1: Zvyšování ekologické stability krajiny 

2.1.5: Zeleň v intravilánu 

Potřeba: Péče o vodní hospodářství 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Sucho, klimatické změny, rostoucí 
spotřeba vody, klesající kvalita 
vody, ohrožení kvality zásob vody. 

Péče o vodní hospodářství, zadržování vody v krajině a kvalitu vodního 
prostředí. Budování vodních nádrží, retenčních nádrží, podpora 
melioračních aktivit. Podpora diverzifikace krajiny a biodiverzity. 
Budování prosakujících zpevněných ploch. Úspory vody a využití dešťové 
vody a šedé vody tam, kde to je možné z hlediska hygienických či 
provozních podmínek. Budování a revitalizace umělých zdrojů požární 
vody v obcích. Ochrana zdrojů pitné vody, zkvalitnění ČOV. Vhodné 
osvětové a vzdělávací aktivity, spolupráce aktérů. Revitalizace a 
renaturace vodních toků včetně niv.  

Vazba na specifický cíl: 2.1 Kvalita složek životního prostředí 

5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

Vazba na opatření: 2.1.2: Péče o vodní hospodářství 

5.1.5: Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS 

Potřeba: Rekultivace a využití ploch po těžbě 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Vlastnictví území těžby uhlí SUAS. 
Nelze ovlivnit vývoj využití ploch 
po těžbě hnědého uhlí. 

Potřeba kooperace a participace v souvislosti s využitím ploch po těžbě 
uhlí. Nalezení a realizace vhodného využití ploch po těžbě, spolupráce. 
Revitalizace ploch znečištěných technologií zpracování uhlí (odkaliště 
apod.). Poradenství ze strany externích, možná i zahraničních expertů 
z tzv. uhelné platformy. Využití prostředků z fondů typu „Just transition 
fund“ (Fond pro spravedlivou transformaci).  
 
Větší angažovanost politiků na vyšší úrovni (kraj, stát) – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 

Vazba na specifický cíl: 2.1 Kvalita složek životního prostředí 

Vazba na opatření: 2.1.3: Revitalizace ploch po těžbě  

Potřeba: Transformace energetiky 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Útlum činnost SUAS.  
 
Postupné STOP jádru od EU/vyšší 
autority a neexistence dostačující 
náhrady za uhlí.  
 

Snižování spotřeby tepla a energie, snižování emisí. Zateplování budov. 
Změna systému zásobování teplem, přechod z centrálního zásobování 
na lokálnější systémy, snížení energetické závislosti na jednom 
dodavateli, řešení efektivity centrální výroby tepla vzhledem k množství 
odběru a ztrátám při přenosu. Obecně energetická soběstačnost. Lokální 
vytápění x centrální vytápění (doladit úroveň lokálnosti za zvážení výhod 
a nevýhod různých úrovní řešení). Podpora lokálního vytápění 



Nutnost energetických úspor, 
technologických změn a šetrného 
nakládání se zdroji. 
 
Zastarávání a nutnost obnovy 
centrální soustavy přenosu tepla. 

v rodinných domech šetrných k ŽP. Podpora bioplynových stanic, 
fotovoltaiky, tepelných čerpadel, zpracování odpadů na energii, 
nakládání s odpadní vodou, aktivit komunitní energetiky a dalších OZE. 
Vhodné osvětové a vzdělávací aktivity, spolupráce aktérů. 
 
Využití prostředků z fondů typu „Just transition fund“ (Fond pro 
spravedlivou transformaci). 
 
Max. podpora výzkumu a vývoje v hledání nových řešení úspor i výroby 
energií obecně – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Odborné zhodnocení vlivů různých technologií na životní prostředí a 
rizika, vč. celého životních cyklu od surovin po likvidaci a nalezení 
vhodných řešení - SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

Vazba na specifický cíl: 2.2 Efektivní a udržitelná energetika a odpadové hospodářství 
2.1 Kvalita složek životního prostředí  

Vazba na opatření: 2.2.1: Snižování spotřeby energie a energetické náročnosti, změna systému 
výroby a distribuce energií a tepla 
2.2.2: Podpora OZE 

2.2.3: Podpora a rozvoj komunitní energetiky 

2.1.4: Čistota ovzduší 

Potřeba: Zefektivnění odpadového hospodářství a eliminace vzniku odpadů 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Postupný zákaz skládkování 
odpadů. Z toho plynoucí 
navyšování cen likvidace odpadů. 
Problém budoucnosti systému 
likvidace odpadů. 
 
Z hlediska budoucnosti 
skládkování jako nevyhovující 
způsob nakládání s odpady. 
Stávající způsob života vede 
k velké produkci odpadů. 
 
Nedostatek kompostáren. 

Zefektivnění nakládání s odpady, eliminace vzniku odpadů. Ovlivňovat 
produkci odpadů, podporovat bezodpadová řešení, např. bezodpadové 
prodejny. Změna myšlení ohledně odpadů. Využívání odpadů, vč. 
bioplynových stanic, způsob nakládání s materiálem a jeho další využití, 
cyklace, recyklace. Zlepšení informovanosti a systémů třídění odpadů. 
Využívat svazková řešení fungování kompostáren a efektivní využití 
kompostování. Větší počet kompostáren a možností znovu využití či 
zhodnocení odpadů. Vhodné osvětové a vzdělávací aktivity, spolupráce 
aktérů.  
 
Legislativní a dotační podpora pořizování kompostáren, nastavení 
systému ze strany státu - SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ.  

Vazba na specifický cíl: 2.2 Efektivní a udržitelná energetika a odpadové hospodářství 

Vazba na opatření: 2.2.5: Podpora činností vedoucích k redukci odpadů, cyklace, recyklace a 

dalšího využití odpadů 

2.2.4: Podpora a rozvoj komunitních kompostáren 

2.2.1: Snižování spotřeby energie a energetické náročnosti, změna systému 
výroby a distribuce energií a tepla 

Potřeba: Rozvoj zelené a chytré infrastruktury 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Investiční akce obcí a další 
infrastruktura málo využívají prvky 
zelené infrastruktury, zelených a 
chytrých řešení. Složitá legislativa a 
podmínky výběrových řízení vedou 
k tradičním řešením. 

Zelená a chytrá infrastruktura: Zohledňování všech aspektů životního 

prostředí při přípravě a realizaci stavebních záměrů. Např. výstavba 

záchytných parkovišť a podpora zelených parkovišť. Budování 

zpevněných ploch tak, aby docházelo k vsaku vod. Doprovodná zeleň, 

zeleň jako součást staveb. Chytrá řešení v infrastruktuře podporující 

kladný vliv na životní prostředí, např. telematika ve větších sídlech, 

chytré využití OZE. Podpora zelených a chytrých řešení 

v podnikatelském sektoru 

Vazba na specifický cíl: 2.1 Kvalita složek životního prostředí 

2.2 Efektivní a udržitelná energetika a odpadové hospodářství 
5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 



3.1 Podpora a rozvoj podnikatelských aktivit 

Vazba na opatření: 2.1.1: Zvyšování ekologické stability krajiny 

2.1.5: Zeleň v intravilánu 

2.2.1: Snižování spotřeby energie a energetické náročnosti, změna systému 
výroby a distribuce energií a tepla 
2.2.2: Podpora OZE 

2.2.3: Podpora a rozvoj komunitní energetiky 

2.2.5: Podpora činností vedoucích k redukci odpadů, cyklace, recyklace a 

dalšího využití odpadů 

2.2.4: Podpora a rozvoj komunitních kompostáren 

5.1.6: Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného prostoru v obcích 

5.1.8: Rozvoj dopravní infrastruktury obcí 

5.1.9: Rozvoj technické infrastruktury obcí 

5.1.2: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 

5.1.1: Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

3.1.1: Podpora výzkumu a vývoje 

3.1.3: Podpora inovací v podnikání 

 

Oblast: Podnikatelské prostředí 

Potřeba: Podpora výzkumu, vývoje a inovací 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Neexistence výzkumu a vývoj, příp. existence 
pouze minoritních VaVaI v rámci velkých 
nadnárodních společností. 

Podpora výzkumu a vývoje a jeho aplikace v soukromém 
sektoru. Podpora spolupráce VaVaI, univerzit a 
podnikatelského sektoru. Rozvoj inovací. Rozvoj 
podnikatelských inkubátorů v souvislosti s inovacemi. 

Vazba na specifický cíl: 3.1: Podpora a rozvoj podnikatelských aktivit 

Vazba na opatření: 3.1.1: Podpora výzkumu a vývoje 

3.1.3: Podpora inovací v podnikání 

Potřeba: Rozvoj podnikání 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Útlum činnosti SUAS a dalších tradičních velkých 
podniků. Vliv opatření v souvislosti s covid na 
ekonomiku provozu podniků. Nedostatek 
kvalifikovaných pracovníků na našem trhu 
práce, časté dojíždění za prací do Německa či 
mimo svůj obor (s nižší kvalifikací za vyšší 
mzdu)., Zadlužení, exekuce, práce na černo. 
Malá ekonomická aktivita obyvatel. Špatné 
podmínky pro rozvoj podnikání. 
 

Podpora rozvoje podnikání, podpora využívání 
ekonomických nástrojů pro malé a střední podniky, 
poradenství pro malé a střední podniky, aktivizace rozjezdu 
samostatné výdělečné činnosti, podpora spolupráce a 
efektivní komunikace mezi malými a středními podniky a 
obcemi. Podpora řemeslníků, drobných podnikatelů a 
služeb. Rozvoj podnikatelských inkubátorů. 

Vazba na specifický cíl: 3.1: Podpora a rozvoj podnikatelských aktivit 
4.2 Rozvoj venkova 

Vazba na opatření: 3.1.2: Podpora rozvoje podnikání 
4.2.1: Diverzifikace, rozvoj a zakládání nových podniků, venkovský cestovní ruch 

Potřeba: Rozvoj podniků s přidanou hodnotou 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Podnikání s min. přidanou 
hodnotou neláká do regionu 
vzdělané pracovníky. Podniky 
s malou přidanou hodnotou nejsou 
do budoucna životaschopné. 

Podporovat růst malého a středního podnikání a podniků s přidanou 
hodnotou (ne montovny).  
 
Legislativní úprava, daňové pobídky, zdanění – SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Spolupráce obcí, podniků a škol. Zapojení inovací do podnikání. 
Finanční nástroje na podporu podnikání, startovací a inovační 
vouchery, poradenství pro podniky. Rozvoj digitalizace a robotizace. 



Vazba na specifický cíl: 3.1: Podpora a rozvoj podnikatelských aktivit 

Vazba na opatření: 3.1.3: Podpora inovací v podnikání 
3.1.1: Podpora výzkumu a vývoje 

 

Oblast: Zemědělství a rozvoj venkova 

Potřeba: Rozvoj infrastruktury zemědělství a lesnictví 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nevyhovující zázemí/stavby, 
stroje, technologie a infrastruktura 
v zemědělství a lesnictví. 
Nevyjasněné majetkové vztahy. 
Nedotažené pozemkové úpravy. 
Neefektivní spolupráce mezi 
subjekty na venkově. 

Zlepšení stavu hmotného majetku, obnova strojního vybavení a 
technologií a zlepšení technické infrastruktury v zemědělství a lesnictví. 
Podpora ekologického zemědělství a udržení jeho relativně vysokého. 
Retence vody, meliorace.  

Vazba na specifický cíl: 4.1: Podpora zemědělství a lesnictví 

Vazba na opatření: 4.1.1: Investice do zemědělských podniků 

Potřeba: Ochrana zemědělské a lesnické krajiny 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Sucho, klimatické změny, negativní 
působení člověka v krajině a při 
zemědělské a lesnické činnosti. 

Podpora diverzifikace krajiny v souvislosti s udržitelným zemědělstvím a 
lesnictvím, prevence eroze a degradace půdy, zlepšování vodního 
prostředí v krajině. Optimalizace zemědělské a lesnické infrastruktury a 
podpora mimoprodukčních funkcí lesů. Zvýšení životaschopnosti lesů 
například po kalamitách, povodních apod. Změna způsobu hospodaření 
v lesích. Pozemkové úpravy. 

Vazba na specifický cíl: 4.1: Podpora zemědělství a lesnictví 

2.1 Kvalita složek životního prostředí 

Vazba na opatření: 4.1.3: Lesnická a zemědělská infrastruktura, stezky, pozemkové úpravy 
4.1.4: Lesnické technologie a produkty 

4.1.5: Rozvoj a životaschopnost lesních oblastí 

2.1.1: Zvyšování ekologické stability krajiny 

Potřeba: Podpora místních památek a kulturního dědictví 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nedostatek zdrojů k obnově a 
údržbě místních památek. 
Historické faktory (změny 
vlastníků a využití památek). 

Obnova místních památek, najít finanční zdroje na obnovu a údržbu 
památek, najít vhodné využití místních památek a zdrojů a na zajištění 
udržitelnosti. Zvýšení vlivu místních památek na rozvoj komunity. 

Vazba na specifický cíl: 4.2: Rozvoj venkova 

Vazba na opatření: 4.2.2: Památky místního významu 

Potřeba: Podpora lokálních zdrojů 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Vývoz surovin do zahraničí s cílem 
rychlého výdělku, drancování 
krajiny a zásob zdrojů. Vyvážení 
dřevní hmoty do zahraničí. 
 
Nízká úroveň návštěvnosti regionu 
v porovnání s ostatními části KV 
kraje. Špatná image regionu. Malá 
sounáležitost obyvatel s regionem. 

Snaha o návrat k soběstačnosti, patriotismu a udržení/budování tradic. 
Rozvoj cestovního ruchu a volnočasového vyžití. Podpora zpracovatelů a 
místních podniků. Podpora krajinné rozmanitosti a péče o krajinu. 
Podpora místních producentů a produktů a regionálních značek. 
Spolupráce s destinačními agenturami a infocentry. Budování a 
rekonstrukce stezek, neproduktivních investic v lesích (např. ferraty), 
herní prvky v obcích. Podpora obchodů a služeb v obcích. Využití 
přeshraniční spolupráce. Možnost využití potenciálu přírodních krás a 
existujících zajímavostí, příp. budování nových. Přístupy šetrné 
k životnímu prostředí. 

Vazba na specifický cíl: 4.2: Rozvoj venkova 

4.1: Podpora zemědělství a lesnictví 

Vazba na opatření: 4.2.3: Kulturní a spolková zázemí, komunitní centra, vzdělávání 
4.2.5: Obchody v obcích 



4.2.1: Diverzifikace, rozvoj a zakládání nových podniků, venkovský cestovní 

ruch 

4.1.2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

4.1.5: Rozvoj a životaschopnost lesních oblastí 

Potřeba: Rozvoj a podpora tradic a drobného podnikání 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Klesající tradice, pokles tradičních řemesel a 
tradičních výrobků. Zrušení zpracoven masa a 
zemědělských plodin, vč. výrazného poklesu 
zemědělské a potravinové produkce. Z toho 
plynoucí závislost na dovozu ze zahraničí.  
 
Nevyužíváme vlastního potenciálu. Nízké mzdy a 
nízká kupní síla obyvatel. 
 
Obzvlášť výrazně se tato potřeba projevila 
v době omezení v souvislosti s covid. 

Snaha o návrat k soběstačnosti, patriotismu a 
udržení/budování tradic. Podpora zpracovatelů a místních 
podniků. Podpora zemědělství v intencích ekologického 
hospodářství, podpora malých farem a agroturistiky. 
Podpora řemeslníků, drobných podnikatelů a služeb na 
venkově.  
 
Pokles byrokracie a překážek při fungování biofarem a 
drobných zpracovatelů zemědělských produktů – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 

Vazba na specifický cíl: 4.2: Rozvoj venkova 

Vazba na opatření: 4.1.1: Investice do zemědělských podniků 

4.1.2: Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 

4.2.1: Diverzifikace, rozvoj a zakládání nových podniků, venkovský cestovní ruch 
4.2.5: Obchody v obcích 

Potřeba: Rozvoj a podpora komunitních aktivit 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Útlum činnosti SUAS a dalších tradičních velkých 
podniků. Hrozba omezení sponzoringu pro 
sportovní kluby, zájmové vzdělávání a 
volnočasové a komunitní aktivity v obcích. 
Klesající tradice a zájem o komunitní život v obci. 
Nevyužíváme vlastního potenciálu. V některých 
lokalitách nízké možnosti volnočasového a 
kulturního využití pro občany. Vliv opatření 
v souvislosti s covid na ekonomiku provozu 
podniků, chybí tak prostředky pro podporu 
komunitních, sportovních a kulturních aktivit od 
podniků. 

Podpora zajištění činnosti a rozvoje komunitních, 
zájmových, spolkových a vzdělávacích aktivit v obcích. 
Podpora nositelů kultury v obcích a spolkové činnosti. 
Podpora komunitních center v obcích a aktivit 
neformálního a celoživotního vzdělávání. Zvyšování 
nabídky a kvality kulturních a komunitních akcí. 

Vazba na specifický cíl: 4.2: Rozvoj venkova 

Vazba na opatření: 4.2.3: Kulturní a spolková zázemí, komunitní centra, neformální a vzdělávání 
4.2.4: Hasičské zbrojnice JPO V 

 

Oblast: Infrastruktura 

Potřeba: Rozvoj infrastruktury škol 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nízká vzdělanostní úroveň, nízká kvalita vzdělávání. 
Nedostatečné a zastaralé vybavení a infrastruktura 
ZŠ, nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve 
školství. Malé propojení škol a komunitního života 
v malých obcích. Nedostatečné kapacity či 
infrastruktura a vybavení malých MŠ. 

Rozvoj infrastruktury a vybavení základních a 
mateřských škol pro zvýšení kvality vzdělávání dětí a 
žáků (vč. infrastruktury pro školní poradenská 
pracoviště), škola jako centrum komunitních aktivit 
malé obce. Podpora zavádění využívání technologií do 
výuky. Podpora aktivit škol v souladu s potřebami trhu 
práce a kompetencí pro 21. století, k tomu zajištění 
nezbytné infrastruktury. Podpora zázemí škol, vč. 
kuchyní a jídelen. Navyšování kapacit MŠ tam, kde je to 
relevantní, podpora infrastruktury dětských skupin. 

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

4.2: Rozvoj venkova 



1.2: Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

Vazba na opatření: 5.1.1: Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávání 

4.2.3: Kulturní a spolková zázemí, komunitní centra a vzdělávání 
1.2.1: Rozvoj kvality vzdělávání v regionálním školství 
1.2.2: Zvýšení dostupnosti a podpora vysokoškolského, dalšího a neformálního 
vzdělávání 

Potřeba: Budování a zlepšování infrastruktury cestovního ruchu 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Špatná image regionu. Nízká úroveň návštěvnosti 
v porovnání s ostatními částmi kraje. V některých 
lokalitách malé možnosti volnočasových aktivit. 

Podpora rozvoje cestovního ruchu a volnočasového 
vyžití. Možnost využití potenciálu přírodních krás a 
existujících zajímavostí. Budování a rekonstrukce 
cyklostezek a veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
(odpočívadla, parkoviště, značení, sociální zařízení). 
Spolupráce s destinačními agenturami a infocentry. 

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

4.2: Rozvoj venkova 
4.1: Podpora zemědělství a lesnictví 

Vazba na opatření: 5.1.2: Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu 
4.2.1: Diverzifikace a zakládání nových podniků, venkovský cestovní ruch 
4.1.3: Lesnická a zemědělská infrastruktura, stezky, pozemkové úpravy 
4.1.5 Rozvoj a životaschopnost lesních oblastí 

Potřeba: Obnova kulturních památek 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nevyhovující stav některých kulturních památek. 
Nedostatek zdrojů k obnově a údržbě kulturních 
památek. Historické faktory (změny vlastníků a 
využití památek). Špatná image regionu. Nízká 
úroveň návštěvnosti v porovnání s ostatními částmi 
kraje. 

Obnova památek, najít finanční zdroje na obnovu a 
údržbu památek, najít vhodné využití kulturních 
památek a zdrojů a na zajištění udržitelnosti. 

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

Vazba na opatření: 5.1.3: Obnova kulturních památek 

Potřeba: Rozvoj knihoven a muzeí 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nedostatek zdrojů k obnově a rekonstrukci 
knihoven a muzeí v obcích. Špatná image regionu. 
Nízká úroveň návštěvnosti v porovnání s ostatními 
částmi kraje. Vykořeněnost obyvatel a nízká 
vzdělanost obyvatel. 

Zvýšení zapojení knihoven a muzeí do komunitního 
života. Využití potenciálu knihoven a muzeí v cestovním 
ruchu i pro místní obyvatele. Podpora rekonstrukcí, 
modernizace, obnovy a vybavení knihoven a muzeí. 
Udržení či větší zapojení knihoven a muzeí do 
komunitních aktivit v obci a zvýšení atraktivity regionu. 

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

4.2: Rozvoj venkova 

Vazba na opatření: 5.1.4: Rozvoj infrastruktury knihoven a muzeí v obcích  

4.2.3: Kulturní a spolková zázemí, komunitní centra a vzdělávání 

Potřeba: Zvýšení připravenosti JSD hasičů 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Globální změny, nová rizika a 
hrozby. 

Zvýšit připravenost jednotek sborů dobrovolných hasičů na nové výzvy. 
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů, pořízení techniky, 
výstavba a rekonstrukce hasičských zbrojnic. Budování a revitalizace 
umělých zdrojů požární vody v obcích. 

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

4.2: Rozvoj venkova 

Vazba na opatření: 5.1.5: Infrastruktura pro připravenost hasičů jako složky IZS 

4.2.4: Hasičské zbrojnice JPO V 

Potřeba: Zkvalitnění veřejného prostoru 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 



Nedotaženost veřejného prostoru (funkčně i 
esteticky). Chybějící návsi a prostory komunitního 
setkávání. Existence brownfieldů. Nedostatek 
finančních zdrojů obcí na řešení nadstavby nad 
základní nezbytné infrastrukturní funkce. Další 
prohloubení problémů s financováním kvůli 
změnám ve způsobu výpočtu rozpočtového určení 
daní a snížení daňových výnosů v souvislosti 
s opatřeními covid. Špatná image regionu. 

Zlepšení image regionu prostřednictvím péče o 
infrastrukturu a vzhled obcí. Myslet při budování 
infrastruktury také na vhodně koncipovanou kombinaci 
funkčnosti, estetiky, aspektů ŽP a chytrých řešení, vč. 
prvků modrozelené infrastruktury a herních prvků, 
propojení s požadavky na zadržování vody a 
ekologickou stabilitu sídel. Zajistit údržbu. Participace 
občanů na rozhodování. Vytváření prostorů pro 
komunitní setkávání. Funkční, estetický a chytrý 
veřejný prostor. Revitalizace a další využití brownfieldů.  

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

2.1 Kvalita složek životního prostředí 

Vazba na opatření: 5.1.6: Zvyšování kvality a funkčnosti veřejného prostoru v obcích 
2.1.5: Zeleň v intravilánu 
2.1.2: Péče o vodní hospodářství 

Potřeba: Rozvoj infrastruktury sociálních služeb 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Stárnutí populace a nedostatek či 
nevyhovují bydlení, vč. 
nevyhovujících typů bydlení pro 
seniory. Nedostupné sociální 
služby pro stárnoucí či jinak 
potřebné obyvatele, zejména 
malých obcí. Nedostatečná 
infrastruktura a vybavení 
poskytovatelů sociálních služeb. 

Zajištění možností vyhovujícího bydlení, vč. seniorů a hendikepovaných. 
Reagovat na stárnutí obyvatel zajištěním vhodných služeb. Zvýšit 
dostupnost a podmínky pro poskytování sociálních služeb. Podpora 
infrastruktury a vybavení pro poskytovatele sociálních služeb, terénní 
sociální pracovníci, dostupnost sociálních služeb. Podpora komunitních 
akcí a cílené zapojování seniorů do těchto aktivit. Úpravy bytové fondu. 
 
Budování zařízení pro seniory v blízkosti obcí (lepší dostupnost, není 
nutnost stěhovat seniora do pro něj cizí obce a prostředí) – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

1.3: Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní, sociální a jiné péče 

Vazba na opatření: 5.1.7: Infrastruktura pro zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb 

1.3.2: Zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb 

Potřeba: Kvalitní dopravní a technická infrastruktura 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Jsou místa, kde infrastruktura 
chybí nebo je nedostatečná. 
Existence zchátralých budov 
(nejen v SVL). Nedořešené 
vlastnické vztahy. Špatné pokrytí 
internetem a mobilním signálem. 
Špatný stav dopravních cest, často 
i jejich poddimenzování, 
nedostatek spojů veřejné dopravy 
a jejich špatné naplánování ve 
vazbě na dojíždění. Nevyhovující 
stav chodníků či chybějící 
chodníky v obcích. Chybějící úseky 
cyklostezek. 
 
Špatně nastavený systém dotací a 
financování obcí, např. dotace 
jsou nastaveny jen na některé 
oblasti, ale obce musí nejprve 
zajistit základní nezbytnou 
infrastrukturu. Další prohloubení 
problémů s financováním kvůli 
změnám ve způsobu 

Komplexní řešení infrastruktury obcí (vč. vodovodů a kanalizací), 
dopravní infrastruktury a internetové připojení a mobilního signálu.  
 
Budování infrastruktury, vč. bezpečné dopravy a cyklodopravy. 
Doprovodná zeleň u dopravní infrastruktury a cyklostezek. Větší 
zohledňování aspektů ŽP při budování infrastruktury, např. vsak vody. 
 
Plánování a prioritizace v rámci obcí. Participace občanů. 
 
Projektová příprava obcí, vč. komplexních řešení a současného budování 
rozvodů, přípojek a sítí. 
 
Změna systému dotací. Umožnit obcích nejprve řešit nezbytnou 
infrastrukturu– SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 
Úprava časových rozpisů spojů veřejné dopravy v návaznosti na potřeby 
obyvatel. Chytrá řešení ve veřejné dopravě.  
 
Úprava podmínek dotací na demolice (nejen pro SVL) – SYSTÉMOVÁ 
ÚROVEŇ. 
 



rozpočtového určení daní a 
daňových výnosů v souvislosti 
s covid. 

Úprava legislativy, aby zdanění ze zisku firem působících v místě (i 
v případě sídla jinde) šel od regionu, reinvestice do regionu – 
SYSTÉMOVÁ ÚROVEŇ. 
 

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 

2.1 Kvalita složek životního prostředí 

Vazba na opatření: 5.1.8: Rozvoj dopravní infrastruktury obcí 

5.1.9: Rozvoj technické infrastruktury obcí 

2.1.4: Čistota ovzduší 

2.1.5: Zeleň v intravilánu 

2.1.2: Péče o vodní hospodářství  

Potřeba: Rozvoj sportovní infrastruktury 

Příčina problému Popis potřeb, vč. dopadu na rozvoj území 

Nedostatek finančních prostředků pro údržbu, 
rozvoj a budování sportovišť a podporu sportovních 
klubů. Útlum činnosti SUAS a dalších tradičních 
velkých podniků. Klesající zájem o sport. 
V některých lokalitách nízké možnosti 
volnočasového sportovního využití pro občany. Vliv 
opatření v souvislosti s covid na ekonomiku provozu 
podniků, chybí tak prostředky pro podporu 
komunitních, sportovních a kulturních aktivit od 
podniků. 

Rozvoj a údržba sportovní infrastruktury. Podpora 
sportovních klubů. Vybudování dalších sportovišť pro 
volnočasové aktivity obyvatel. Hledání finančních 
zdrojů na podporu sportu. Osvěta, motivace, osobní 
příklad ze strany místních známých sportovců, hřiště a 
venkovní herní prvky pro děti v obcích. Motivace 
mladých ke sportu. 

Vazba na specifický cíl: 5.1: Zkvalitnění infrastruktury v obcích 
1.3: Zajištění kvalitní a dostupné zdravotní, sociální a jiné péče 

Vazba na opatření: 5.1.10: Zvyšování kvality sportovní infrastruktury 

1.3.3: Zajištění kvalitních a dostupných dalších služeb 

 

Shrnutí 

Příčina problému Souhrn oblastí rozvojového potenciálu 

Není shoda na prioritách mezi 
všemi aktéry v území (na vyšší i 
nižší úrovni rozhodování). 

Shoda na prioritách rozvoje. Zároveň budování diverzifikace za účelem 
zajištění stability a odolnosti vůči změnám, neboť nelze stavět 
budoucnost jen na jedné oblasti, firmě či odvětví, to vede k nestabilitě a 
závislosti. 
 
Oblasti potenciálu: 

• Lidské zdroje. 

• Životní prostředí. 

• Podnikatelské prostředí. 

• Zemědělství a rozvoj venkova. 

• Infrastruktura. 

Myšlenka: Bydlet v pěkném prostředí v blízkosti přírody, a přitom pracovat na dálku díky technologiím bez 
nutnost denního dojíždění do centrály zaměstnavatele. 

 


