SILNÉ STRÁNKY (S)
dobrá dopravní dostupnost přes silnice I/35 a I/16
dobrá dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou ve všedních dnech
hustá síť telekomunikačních a elektrických rozvodů
vysoký podíl malých a středních podniků
tradiční výroba regionálních produktů
historicky zemědělská oblast
stabilní rodinné farmy a podniky
dostatečná nabídka a kapacita vzdělávacích oborů ve středním školství
vysoký počet turistických cílů v území
hustá síť poskytovatelů služeb v cestovním ruchu
území MAS je součástí Geoparku Český ráj pod záštitou UNESCO
poměrně dobrá síť mateřských a základních škol 1. stupně
vysoké zastoupení malotřídních škol komunitního charakteru
aktivní činnost zájmových spolků
plošné pokrytí území dobrovolnými jednotkami požární ochrany
vysoká kvalita životního prostředí
existence aktivně spolupracujících mikroregionů v území
velké množství zelených ploch v zastavěných územích obcí

SLABÉ STRÁNKY (W)
špatný technický stav dopravní infrastruktury
špatná dopravní dostupnost v severní části území
vysoká intenzita dopravy na silnicích I/35 a I/16
chybějící parkovací místa v obytných zónách a centrech obcí
nedostatečné odvádění a čištění odpadních vod v obcích
nehospodárné a zastaralé prvky veřejného osvětlení, veřejných rozhlasů a
elektrického vedení
nedostatečné pokrytí vysokorychlostním internetem
výrazné rozdíly v zaměstnanosti mezi severní a jižní částí území
nedostatečná nabídka prostor pro podnikání (areály, inkubátory)
nedostatečná síť infrastruktury pro cyklisty
nedostatečná doprovodná infrastruktura u turistických cílů (odpočinková
místa, naučné stezky, parkoviště, sociální zařízení, …)
zastaralé budovy vzdělávacích zařízení, nedostatečné vybavení
stavební bariéry ve školních budovách
nedostatek veřejných prostor pro neformální vzdělávání
chybějící nabídka některých sociálních služeb a zařízení (komunitní centra,
sociální bydlení, odlehčovací služby), nižší kapacity pro terénní sociální služby
nedostatečná podpora pracujících rodin – péče o děti v době po vyučování a
prázdnin
nerovnoměrné a nedostatečné pokrytí území zdravotnickými a sociálními
zařízeními, nedostatek zubních ambulancí
nedostatek prostor pro pořádání kulturních a společenských akcí zejména v
malých obcích
zastaralé a nedostatečné vybavení SDH technikou
chybějící napojení obecních rozhlasů na systém IZS
nízký podíl obcí s dokončenými pozemkovými úpravami
nedostatečná lesnická infrastruktura
existence drobných černých skládek, neefektivní systém nakládaní s odpady
malá biodiverzita v krajině a v sídelní zeleni
nedostatek opatření pro zadržování vody v krajině

PŘÍLEŽITOSTI (O)
výstavba R35 v severní části území
zvyšování podílu nemotorové dopravy; podpora státu
podpora hromadné dopravy před individuální
využívání efektivních technologií při čištění odpadních vod
přizpůsobení nabídky vzdělávacích programů aktuálním požadavkům trhu
práce
podpora místních akčního plánovaní ve vzdělávání (spolupráce škol
s místními aktéry)
inovace výrobních procesů a využívání moderních technologií
adaptace brownfields
zvyšující se oblíbenost regionálních produktů a jejich využívání (např. v
gastronomii, v cestovním ruchu)
inovace výrobních procesů a využívání moderních technologií
rostoucí podíl občanů trávících dovolenou v ČR
státní podpora společného (inkluzivního) vzdělávání
zvýšení atraktivity obcí pomocí prvků sídelní zeleně

HROZBY (T)
negativní dopady rozvoje dopravní infrastruktury na životní prostředí
nedostatečná spolupráce integrátorů dopravy na území KH a LB kraje, nárůst
nových dopravců
rušení nedostatečně využívaných spojů VHD
odchod mladých kvalifikovaných zaměstnanců za prací do větších měst
nedořešené majetkoprávní vztahy pro revitalizaci brownfields
klimatické výkyvy (sucha, požáry, povodně)
hrozba pandemií – ekonomické zásahy a zásahy do života lidí
nedostatečná finanční podpora cestovního ruchu (evropské fondy)
chátrání významných turistických atraktivit
hraniční kapacita mateřských a základních škol; demografický vývoj; legislativní
změny
ztráta zájmu žáků o řemeslné obory
stárnutí populace a zvyšující se poptávka po sociálních a zdravotnických službách
chybějící legislativa v oblasti sociálních služeb (zákon o sociálním bydlení)
krátkodobé financování sociálních služeb
většina lesních ploch tvořena monokulturami
zastavování neudržovaných ploch a veřejných prostranství v urbanizovaném
prostředí měst
rostoucí podíl ploch s monokulturami – dopadem je kůrovcová kalamita

