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SWOT analýza území MAS Sokolovsko
SILNÉ STRÁNKY (S)
1.

Příroda (Krušné hory, Slavkovský les, řeka Ohře
a další krajinné prvky a zajímavosti).
2. Rostoucí kvalita životního prostředí (např.
snižování objemu emisí a téměř vůbec
nepřekračovány imisní limity).
3. Významné památky (hrad Loket, Chlum Svaté
Maří, důl Jeroným,…) a množství drobných
památek.
4. Poloha u hranic s Německem (Sasko, Bavorsko).
5. Zakotvení MAS Sokolovsko o.p.s. a
Mikroregionu Sokolov-východ v regionálním
rozvoji (tradice, dlouhodobé působení, šíře
činností).
6. Velké zastoupení lesů v porovnání s jinými
okresy ČR.
7. Poloha uprostřed Karlovarského kraje a
lázeňského trojúhelníku (výhoda např.
z hlediska cestovního ruchu a diverzifikace
ekonomiky).
8. Vysoký podíl ekologického zemědělství.
9. Snižování objemu produkce odpadů na
obyvatele, nízký objem produkce odpadů na
obyvatele v porovnání s jinými kraji.
10. Vstup zahraničních investorů do průmyslových
oborů, rozvojový projekt BMW, existence
malých průmyslových zón.

SLABÉ STRÁNKY (W)
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.
15.

Špatná image Sokolovska.
Nevyužité plochy po rekultivaci po těžbě
hnědého uhlí, degradace části území těžbou.
Špatná dopravní dostupnost z okrajových částí
(obce mezi sebou, do Karlových Varů,
nevyhovující dopravní infrastruktura),
nedokončené dopravní napojení na Prahu a
německé dálnice.
Nedostatečná úroveň konektivity a zasíťování
(internet, kanalizace a další).
Brownfieldy, zchátralé objekty, objekty
v nevyhovujícím technickém stavu.
Malá úroveň podnikatelské aktivity a iniciativy
obyvatel.
Neobsazenost některých existujících
průmyslových zón.
Sociální a vzdělanostní struktura obyvatel.
Stárnutí obyvatel, nevhodná demografická
struktura.
Exekuce, dlouhodobě vyšší nezaměstnanost než
průměr ČR (i v minulosti v době ekonomické
konjunktury i v porovnání s jinými kraji a ORP),
sociální vyloučení, nízká finanční a občanská
gramotnost obyvatel, tyto problémy
prohloubené omezeními v souvislosti s covid.
Nízké průměrné hrubé mzdy a nízký medián
hrubé mzdy v porovnání s jinými kraji ČR.
Nedostatek kvalifikovaných pracovníků (učitelé
a další profese ve školství, lékaři, sociální
pracovníci, kvalifikovaní a vysoce kvalifikovaní
odborníci v průmyslu).
Nedostatečný rozsah a někde zcela chybějící
terénní sociální služby, nedostatek
kvalifikovaných pracovníků v terénních
sociálních službách.
Nevyhovující vybavení a stav technické
infrastruktury v zemědělství.
Malá sounáležitost s regionem, vykořenění
obyvatel.
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PŘÍLEŽITOSTI (O)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.
15.
16.

Zlepšení image Sokolovska (uvnitř i ven).
Využití ploch po ukončení těžby hnědého uhlí.
Restrukturalizace ekonomiky v souvislosti
s útlumem těžby hnědého uhlí.
Přenos zkušeností ze zahraničí a využití EU
prostředků k restrukturalizaci (uhelná
platforma).
Další rozvoj přeshraniční a mezinárodní
spolupráce.
Investice do lidských zdrojů (vzdělávání, VaV,
kreativita, podnikavost).
Rozvoj a zkvalitnění služeb v souvislosti
s cestovním ruchem (UNESCO v sousedství
regionu, klid, příroda, agroturistika, průmyslová
kultura, tradiční výrobky).
Podpora místních producentů, místních
produktů a regionálních značek.
Kultivace prostředí a hodnot (znovuobjevení
tradic, úprava prostředí obcí – zeleň, drobné
památky, drobné prvky v krajině a obcích, péče
obyvatel o vzhled krajiny a obcí). Rozvoj
infrastruktury obcí.
Propojování veřejného a soukromého sektoru
(partnerství, využití prostředků, společné
projekty, kultivace veřejného prostoru, zájem o
místo působení ze strany nadnárodních firem).
Prohlubování meziobecní spolupráce.
Efektivní využívání zdrojů financování, vč.
dotačních.
Digitalizace, rozvoj IT kompetencí, využívání
technologií.
Celoživotní vzdělávání, propojování formálního,
zájmového, neformálního a informálního
vzdělávání.
Zadržování vody v krajině, ochrana biodiverzity,
diverzita krajiny.
Rozvoj rekreačních funkcí lesa.
Rozvoj, budování, síťování a údržba stezek
(cyklostezky, naučné stezky, pěší, běžkařské
atd.)

OHROŽENÍ (T)
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

Prohlubování rozdílů mezi regiony v ČR a z toho
plynoucí negativní dopady pro území MAS
Sokolovsko.
Prohlubování závislosti vzdělávací dráhy dětí na
vzdělání rodičů, bydlišti a sociálním statusu
rodiny.
Nedostatečná obnova a modernizace vybavení a
technického stavu škol, zaostávání škol
v používání moderních technologií, pomůcek a
přístupů.
Ukončení těžby a zpracování hnědého uhlí bez
restrukturalizace ekonomiky a zajištění
pracovních příležitostí.
Další odliv obyvatel a absence návratu
absolventů VŠ po studiu zpět do regionu.
Prohlubování problémů s nedostatkem
pracovníků ve školství, zdravotnictví a sociálních
službách.
Zhoršení stavu životního prostředí (nevyhovující
stav lokálních topenišť, kontaminace půdy,
lokality po ukončení těžby bez vhodné
rekultivace, nepůvodní druhy, živelní pohromy,
sucho, degradace půdy, kůrovec, havárie,
nevhodné nakládání s odpady, nevhodné
hospodaření s vodou).
Zhoršování kvality života (neřešení otázek
ohledně stavu a efektivity centrálních rozvodů,
nárůst cen energií, nevhodné hospodaření
s vodou, prohlubování problémů s dostupností a
kvalitou služeb, zdravotní péče, vzdělávání atd.)
Nedostatečná infrastruktura pro nakládání
s odpady a z toho plynoucí nárůst problémů
s nakládáním s odpady (cyklace, recyklace,
likvidace).
Zhoršování stavu a v některých lokalitách
absence zemědělské a lesnické infrastruktury.
Přesun výrobních provozoven nadnárodních
společností pryč z regionu, absence dalších
investic a orientace ekonomiky na podniky
s malou přidanou hodnotou.
Prohlubování sociálního vyloučení.
Stárnutí obyvatel.
Neochota obyvatel měnit životní strategie.
Neochota ke spolupráci mezi sektory a mezi
obcemi, neochota řešit problémy a využívat
možnosti nových technologií a přístupů k řešení
problémů.
Rizika politická (volební cyklus, nekontinuita).
Dopady opatření vyhlášených v souvislosti
s covid na život komunity a podnikatelského
prostředí.

