Výstupy z jednání místních aktérů – 19.2. 2014, Dobruška
SKUPINA Č. 1
Silné stránky:
- ŠKODA AUTO
- Památky
- Hory – rozmanitost krajiny
- Spolková činnost
- Přírodní zdroje (lesy, voda)
- Spolupráce obcí (DSO Region orlické hory)
- Rozmanitost zemědělské výroby (živočišná i rostlinná výroba)
Slabé stránky:
- Infrastruktura
- Nezaměstnanost
- Vylidňování vesnic
- Stárnutí populace
- Velké zemědělské půdní bloky
Záměry:
- Dopravní infrastruktura – silnice ve špatném stavu
- Podpora místních výrobců a řemesel, podnikatelů (vč. zemědělců), spolků
- Nedostatečná péče
- Sociální služby – hospic?, domácí hospicová péče
- Cyklotrasy, cyklostezky
- Podpora místních tradic (divadelnictví)
- Sportoviště i v menších obcích
- Kanalizace, ochrana vodních zdrojů, zadržení vody v krajině
- Dopravní obslužnost
- Zajištění služeb v malých obcích (pojízdná prodejna)
- Školství – dostupnost především MŠ
- Staré nevyužité objekty (např. zemědělské)

SKUPINA Č. 2
Silné stránky:
- Zaměstnanost
- Pestrý ,,atraktivní“ region
- Kvalifikovaná pracovní síla
Slabé stránky:
- Péče o mládež (mimoškolní)
- Dopravní obslužnost
- Dostupnost služeb
- Podpora kulturních akcí požádaných místními ,,aktivisty“, obcemi atd.
- Nedostatečná protizáplavová opatření

Záměry:
- Péče a služby seniorům (hospicová péče)
- Podpora kulturních akcí – přímé příspěvky a vybavení
- Podpora sportu a pohybového vyžití mládeže (zejména horský region)
- Dopravní obslužnost vesnice, dobudování sítě cyklostezek (hipostezky)
- Podpora protizáplavových staveb a opatření v krajině
- Podpora mikropodniků
- Podpora sociálního bydlení (obce)
- Podpora akcí pro mládež (tábořiště, skaut,…)
- Podpora místních výrobců potravin a řemesel
- Podpora tematických ubytovacích a společenských zařízení

SKUPINA Č. 3
Silné stránky:
- Turistická atraktivita (památky, prostředí)
- Relativně nízká míra nezaměstnanosti
- Kvalita životního prostředí
Slabé stránky:
- Velký rozdíl v občanské vybavenosti města x obce
- Pomalý úpadek regionu (úbytek obyvatel, služeb, spojů, …)

Záměry:
- Komplexní protipovodňová opatření
- Financování infrastruktury (komunikace), síťování pozemků (obce)
- Financování neziskových organizací – kultura, sport
- Vytvoření pracovních míst na venkově
- Podpora zemědělského podnikání
- Podpora drobného podnikání
- Vesnické školství
- Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
- Záchrana památek
- Podpora tradic na vesnici
- Občanská vybavenost pro děti a mládež

CELKOVÝ SOUHRN
SILNÉ STRÁNKY
Rozmanitost krajiny, památky 4x
ŠKODA AUTO, zaměstnanost 3x
Přírodní zdroje, životní prostředí 2x
Rozmanitost podnikání, kvalifikovaná síla 2x
Spolková činnost 1x
Spolupráce obcí 1x

SLABÉ STRÁNKY
Infrastruktura 2x
Péče o mládež, podpora místních akcí 2x
Dostupnost služeb 2x
Vylidňování vesnic, stárnutí populace 2x
Velké zemědělské půdní bloky 1x
Nedostatečná protizáplavová opatření 1x
Velký rozdíl ve vybavenosti měst a obcí 1x
Nezaměstnanost 1x

ZÁMĚRY
Podpora spolků, místních tradic, volnočasových aktivit 9x
Podpora místních výrobců a řemesel, podnikatelů vč. zemědělců, zajištění služeb v malých obcích 6x
Nedostatečná péče, sociální služby, hospic 5x
Cyklotrasy, cyklostezky, ubytovny 4x
Špatná dopravní infrastruktura 3x
Kanalizace, ochrana vodních zdrojů, zadržení vody v krajině, protipovodňová opatření 3x
Dopravní obslužnost 2x
Školství a jeho dostupnost 2x
Staré nevyužité objekty (např. zemědělské) 1x

