ANALÝZA REGIONU
Silné stránky
Charakteristika
Krásná příroda
Valašské Muzeum v Rožnově + Pustevny + Soláň – významné turistické cíle
Cyklostezka Bečva
Zachovalé životní prostředí
Bohatá kultura – široká škála akcí
Dobré možnosti sportovního vyžití
Pracovití lidé
Dobrá spolupráce mezi obcemi
Fungující čerpání dotací
Množství firem s velkou přidanou hodnotou (know-how)
Studánky a prameny
Přehrada a vleky v Horní Bečvě
Velké množství kulturních památek
Zachovalé a bohaté tradice
Živý cestovní ruch (především Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva)
Dobře fungující samospráva
Dobrá kvalita a dostupnost školství (ZŠ, SŠ)
Fungující třídění odpadu
Dobrá síť sociálních služeb
Zachovalý krajinný ráz
Dobrá dopravní dostupnost (především na páteřní trase Val. Meziříčí – Rožnov)
Dobrá dostupnost služeb (zdravotnictví)
Dobrá nabídka kvalitních kroužků pro mládež
Dobrá síť turistických tras
Kostelík na Velké Lhotě
Dobré pokrytí internetem
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Slabé stránky
Charakteristika
Znečišťování ovzduší lokálními znečišťovateli (nevhodné topivo, staré kotle)
Chybí sociální bydlení (pro bezdomovce, seniory, soc. slabé, samoživitelky)
Nedostatečné řešení přívalových dešťů, nedostatečná protipovodňová opatření
Špatná kvalita silnic a místních komunikací
Špatné podmínky pro zemědělství (podmínky výroby, financování)
Vysoká nezaměstnanost
Limity CHKO – brání rozvoji území
Velcí znečišťovatelé životního prostředí v regionu – Deza, Gumárny
Málo financí pro aktivity dětí a mládeže
Nedostatečný počet sportovišť, nedostatečná vybavenost pro sport
Nevyužitý potenciál cestovního ruchu
Špatné financování sociálních služeb
Nefunguje destinační management cestovního ruchu
Slabé využívání hromadné dopravy
Zastaralá technika SDH
Malý objem finančních prostředků je rozdělován prostřednictvím MAS (je málo peněz, o
kterých rozhodují samotní lidé)
Narůstající sociálně patologické jevy mezi dětmi a mládeží
Děti nejsou vedeny ke sportu
Nedostačující kapacity MŠ
Špatná dopravní obslužnost spoji MHD
Nedostatečná občanská vybavenost (WC, pitná voda, čekárny, lavičky)
Pěstování monokultur
Špatná nálada mezi občany
Málo chodníků
Málo pracovních míst, malá motivace k práci
Nízká nebo neadekvátní kvalifikace zaměstnanců
Málo částečných úvazků
Málo rozvojových ploch a ploch pro rozvoj bydlení
Narůstající kriminalita a vandalství
Nedostatečný policejní dohled, špatné rozmístění služeben
Chybí finance pro mimoškolní činnost
Špatná infrastruktura a inženýrské sítě – především problematické napojení okrajových
částí obcí
Špatná bezbariérovost (chybí zubař s bezbariérovým přístupem, …)

Zpracovatel: Partnerství, o.p.s., Ing. Markéta Sprinzlová
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