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Slabé a silné stránky sektoru Ekonomika a zaměstnanost   a potenciálu jeho 

rozvoje 

 

Schválená verze na jednání VH březen 2014  

 

 

Silné stránky : (silné stránky jsou ty skutečnosti, které vytvářejí dobré podmínky pro 

další rozvoj sektoru Ekonomiky a zaměstnanosti Lanškounska    a jejich ovlivnění, respektive 

využití je přímo v moci místních obyvatel, institucí  a podnikatelských  subjektů  ) 

 

1. Rozvinutý sektor malého a středního podnikání s návazností na působení středních a 

velkých firem v regionu Lanškrounsko 

2. Dlouhodobě nízká úroveň nezaměstnanosti  

3. Stabilně prosperující zemědělské podniky se zaměřením na živočišnou výrobu 

4. Chov koní s potenciálem pro rozvoj agroturistiky 

5. Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu na pomezí Čecha  a Moravy při železničním 

koridoru  

6. Potenciál pro rozvoj bezmotorové dopravy 

7. 

8. 

 

Slabé stránky : (slabé stránky jsou ty skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti 

dalšího rozvoje sektoru Ekonomiky a zaměstnanosti   Lanškrounska  a jejich ovlivnění je 

přímo v kompetenci místních obyvatel, institucí  a podnikatelských  subjektů ). 

 

1. Úzká vazba na trhy v EU zejména na německý trh  

2. Nízká úroveň technického vzdělávání 

3. Nedostatečná komunikace mezi místními vzdělávacími institucemi a podnikatelskými 

subjekty  

4. Nedostatečná informovanost o aktuálních nabídkách v podnikatelských subjektech 

5. Nevyužitý potenciál pro rozvoj produkce živočišné výroby 

6. Nízká podpora produkce regionálního zemědělství a řemeslné výroby  

7. Nízká podpora kvality místní produkce  

8. Nedostatečná informovanost mikro, malých a středních podniků o dotačních možnostech   
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9. Nedostatečná technologická vybavenost podnikajících fyzických osob , mikro, malých a 

středních podniků včetně zemědělského sektoru  

10. Špatné dopravní napojení na sousední regiony  

11. Nekvalitní síť místních a účelových komunikací 

12. Nevyužitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na kulturní dědictví, 

technickou zážitkovou turistiku a tradiční řemesla 

13. Nedostatečné využití bezmotorové dopravy   

 

 

Příležitosti : (příležitosti  jsou ty skutečnosti, které mají pozitivní vliv na další rozvoj 

sektoru Ekonomiky a zaměstnanosti   Lanškrounska  a jejichž využití je nezávislé na konání 

místních představitelů, subjektů a obyvatel ) 

 

1. Podpora  malého a středního podnikání v ČR 

2. Aktivní politika zaměstnanosti v ČR  

3. Podpora agrárních subjektů v rámci zemědělské politiky EU 

4. Podpora rozvoje tradiční řemeslné výroby  

5. Rozvoj investičních pobídek ze strany státu  

6. Výstavba dálnice I/43 

7. Růst průmyslové výroby zejména automobilového a elektrotechnického průmyslu a 

strojírenství v zemích EU   

8. Nové programovací období EU – dotační příležitosti   

9. Podpora realizace Integrované strategie území MAS Lanškrounsko 

10. Podpora odborného vzdělávání ze strany státu a Pardubického kraje  

 

 

Ohrožení  : (ohrožení jsou ty  skutečnosti, které negativně ovlivňují možnosti dalšího rozvoje 

sektoru Ekonomiky a zaměstnanosti   Lanškrounska  a jejich ovlivnění není  v kompetenci 

místních přestavitelů, subjektů a obyvatel) 

 

1. Recese průmyslové výroby v EU. 

2. Změna investičních strategii zahraničních investorů.   

3. Zvyšování daňových a pojistných nákladů subjektů  středního a malého podnikání . 
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4. Nedostatek investičních prostředků ČR a Pardubického kraje na rozvoj dopravní 

infrastruktury.  

5. Malá podpora incomingového cestovního ruchu.  

6. Malý důraz státu na aktivní politiku zaměstnanosti. 

7. Nedostatek kvalifikované pracovní síly.  


