SCLLD 21+ PROBLÉMY, POTŘEBY, ROZVOJOVÉ POTŘEBY
MAS KRÁLOVÉDVORSKO
Problémy

Potřeby (dílčí)

ROZVOJOVÁ POTŘEBA

PR 1 Nedostatečnost
komplexních služeb pro
podnikatele
PR 2 Stav základní a doprovodné
infrastruktury a služeb
PR 3 Nedostatečná dopravní
dostupnost a obslužnost
venkovských regionů
PR 4 Nerovnoměrná propagace
a marketing regionu

PO 1 Potřeba zvýšit podporu nových
i stávajících služeb pro podnikatele

B. Podnikání

PR 5 Nezaměstnaní s úzkou
pracovní specializací
PR 6 Stav infrastruktury a služeb
cestovního ruchu
PR 7 Existence nevyužitých
objektů a ploch, brownfieldy
PR 8 Nevyhovující poloha
nádraží ČD ve městě
PR 9 Nevyhovující stav
některých kulturních zařízení
PR 10 Nedostatečné prostory a
zázemí pro kulturní, sportovní a
spolkovou činnost

PR 11 Absence chodníků a
cyklostezek
PR 12 Absence záchytných
parkovišť
PR 13 Nedostatečná
bezbariérovost (veřejné i
soukromé budovy)
PR 14 Nedostatek
kvalifikovaných pracovních sil v
oborech s vysokou přidanou
hodnotou
PR 15 Nerovnoměrné pokrytí a
nedostatečná kapacita služeb
sociální a zdravotní péče a
prevence

PR 16 Stárnutí populace

PO 2 Potřeba zvýšit kvalitu
D. Infrastruktura
infrastruktury (dopravní a technická)
a služeb

PO 3 Potřeba podpory marketingu
v regionu a zvýšení propagace
regionu vč. podpory regionálních
produktů/
producentů/výrobců/prodejců)
PO 4 Potřeba zvyšování
zaměstnanosti a zaměstnatelnosti
PO 5 Potřeba zvýšit kvalitu
infrastruktury a služeb cestovního
ruchu
PO 6 Potřeba vytvoření vhodných
podmínek pro využití existujících
objektů a ploch (brownfieldy)
PO 7 Potřeba rozvoje občanské a
technické vybavenosti obcí, rozvíjet
komunitní a spolkový život v obcích,
důraz na kvalitní trávení volného
času na venkově (komunitní sociální
práce, komunitní centra, posilování
rodinných vazeb, programy pro
rodiny, zvyšování kvality
infrastruktury spolkových a
sportovních činností v obcích sdílení
strojů /vybavení/zařízení, využívání
veřejných prostranství)
PO 8 Potřeba navýšení počtu
chodníků a cyklostezek
PO 9 Potřeba vzniku záchytných
parkovišť

C. Cestovní ruch

PO 10 Potřeba rozšíření
bezbariérových míst

D. Infrastruktura

A. Zaměstnanost
C. Cestovní ruch

B. Podnikání

D. Infrastruktura

D. Infrastruktura
D. Infrastruktura

PO 11 Potřeba podpory pro udržení A. Zaměstnanost
kvalifikované pracovní síly a podpora
tvorby pracovních míst na venkově
PO 12 Potřeba zajištění
E. Sociální služby
rovnoměrného pokrytí a
dostatečného rozsahu služeb
sociální (poskytovaných i mimo
režim zákona o soc. službách) a
zdravotní péče a prevence
(pobytové, terénní a ambulantní
služby, sdílená a neformální péče vč.
paliativní a domácí hospicové,
posílení prvků svépomoci,
mezigenerační výměny, podpora
dobrovolnictví…)
PO 13 Potřeba zajištění setrvání
A. Zaměstnanost
mladých v regionu

PR 17 Odchod mladých za prací
mimo region

PO 14 Rozvíjet poradenská a sdílená
místa pro začínající, malé a střední
podnikatele
PO 15 Zlepšit spolupráci
zaměstnavatelů, zástupců veřejného
sektoru a středních škol
PO 16 Potřeba podpory rozvoje a
stability středoškolského vzdělání
(SOU a SŠ)
PO 17 Zajistit dostupnost vzdělávání,
zajistit kvalitní vzdělávací
infrastrukturu a infrastrukturu
služeb péče o děti, omezit
předčasné odchody ze vzdělávání na
základním a středním stupni
vzdělávání
PO 18 Rozvíjet drobné podnikání,
malé a střední podniky vč.
zemědělských a lesnických a
podporovat jejich technologickou a
procesní inovaci vč. automatizace,
robotizace
PO 19 Usilovat o příchod vnějších
investic

B. Podnikání

PR 20 Nevyužívání chytrých
řešení v rámci všech oblastí

PO 20 Využívat SMART řešení napříč
všemi oblastmi

PR 21 Péče o kvalitu životního
prostředí

PO 21 Napomáhat rozvoji
modrozelené ekonomiky (využívání
obnovitelných zdrojů, energetických
úspor, podpora elektromobility,
ekologická stabilita krajiny,
zadržování vody v krajině, využívání
metod šetrných k životnímu
prostředí, dostatečné čištění
odpadních vod, zajištění kvalitních
zdrojů a množství pitné vody,
ochrana před povodněmi, odpadové
hospodářství, zlepšování kvality
ovzduší, biodiverzita…)
PO 22 Vzdělávací a osvětové
aktivity, EVVO/VUR (zvyšování
kvalifikací, odborností, sdílení
zkušeností, semináře, workshopy,
konference apod.)

A. Zaměstnanost, B. Podnikání, C.
Cestovní ruch, D. Infrastruktura, E.
Sociální služby, F. Vzdělávání, G.
Životní prostředí
B. Podnikání, C. Cestovní ruch, D.
Infrastruktura, F. Vzdělávání, G.
Životní prostředí

PR 18 Zaměření školství na
měkké obory
PR 19 Prohlubování
hospodářského a sociálního
vyloučení

PR 22 Nedostatečné možnosti
dalšího vzdělávání

A.Zaměstnanost, B. Podnikání
F. Vzdělávání
F. Vzdělávání

D. Infrastruktura F. Vzdělávání

B. Podnikání

B. Podnikání

A. Zaměstnanost, B. Podnikání, C.
Cestovní ruch, D. Infrastruktura, E.
Sociální služby, F. Vzdělávání, G.
Životní prostředí

