SWOT analýza udržitelného rozvoje Libereckého kraje  (kapitola 2.5 SUR LK )

EKONOMICKÝ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Kvalitní menší a střední podnikatelská vrstva;
F	Stabilní postavení velkých podniků v Libereckém kraji;
F	Silný zpracovatelský průmysl;
F	Poměrně stabilní trh práce založený na rozmanitosti ekonomických činností;
F	Vhodné přírodní a kulturní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu, sportu, lázeňství a rekreace.

SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Koncentrace ekonomické činnosti a zaměstnanosti v centrech kraje, zejména v Liberci, periferní oblasti jsou oslabeny;
F	Nedostatečná základní a doplňková infrastruktura cestovního ruchu, včetně služeb;
F	Absence destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu; 
F	Silné zaměření ekonomiky na automobilový průmysl;
F	Velký rozsah a počet nevyužívaných, zdevastovaných ploch a objektů („brownfields“) postižených starými ekologickými zátěžemi a jejich obtížná revitalizace;
F	Nízké ekonomické ohodnocení tradičních řemeslných a zemědělských činností 
F	Nekvalitní existující (dopravní) a nedostatečně rozvinutá (informační, komunikační) infrastruktura kraje;
F	Nedostatečné systémové úspory energií a surovin;
F	Malé využití alternativních energetických a surovinových zdrojů;
F	Malý podíl ekologického a energetického zemědělství.



EKONOMICKÝ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Zachovalost a rozmanitost přírodního a kulturního dědictví regionu dává možnost pro širší rozvoj podnikání v oblasti udržitelného cestovního ruchu a navazujících odvětví, tento aspekt je posílen přítomností hranic s Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo;
F	Rozvoj výzkumné a vývojové činnosti související s potenciálem Technické univerzity v Liberci;
F	Vývoj inovačních technologií, včetně technologií šetrných k životnímu prostředí; jejich  zavádění do praxe;
F	Potenciál kulturní krajiny LK skýtá příležitost pro rozvoj ekologického a energetického zemědělství a agroekoturistiky;
F	Další rozvoj a zvýšení prestiže tradičních řemesel (sklářství, bižuterie, textilní průmysl - podpora místní výroby);
F	Kvalitně připravené projekty a efektivní využívání finančních nástrojů EU a EHP (Strukturální fondy, Fond soudržnosti, Finanční mechanismy EHP a Norska) ;
F	Finanční podpora a pomoc při hledání finančních zdrojů pro střední a malé podnikatele;
F	Rozvoj lázeňství, zdravotní a kongresové turistiky;
F	Realizace opatření vedoucích k energetickým a surovinovým úsporám;
F	Rozvoj "zeleného" podnikání a služeb;
F	Vypracování Strategie udržitelného hospodářského růstu LK, jejíž součástí je výzkum, vývoj a realizace inovačních technologií. 

RIZIKA

Liberecký kraj
F	Možné strukturální problémy ve sklářském a bižuterním průmyslu a v obchodování s těmito komoditami na národní i mezinárodní úrovni;
F	Zastavení či zpomalení procesu restrukturalizace zemědělství;
F	Pomalá nebo neefektivní revitalizace velkého množství nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů, včetně pomalé sanace starých ekologických zátěží;
F	Preference investičních záměrů na "zelené louce";
F	Podpora investic do výrob s nízkou přidanou hodnotou práce, automatizované technologie velkých podniků mohou vést ke značnému snížení počtu pracovních míst v regionu;
F	Navyšování přeprav v individuální silniční dopravě;
F	Přetěžování absorpčních návštěvních kapacit stávajících rekreačních a turistických center a zachovalých přírodních lokalit a oblastí regionu;
F	Daňové a legislativní úpravy vedoucí k útlumu zejména malého a středního podnikání.



SOCIÁLNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Klesající trend celkové úmrtnosti, prodlužující se střední délka života a příznivý průměrný věk obyvatel kraje;
F	Onemocnění alergiemi je nižší ve srovnání s průměrem ČR;
F	Dobrá dostupnost i dostatečná kapacita a vybavenost zařízení akutní i následné zdravotní péče;
F	Relativně velká nabídka sociálních služeb včetně provozování alternativních služeb a krizových a specializovaných poraden;
F	Liberecký kraj patří mezi kraje s nejvyšším průměrným celkovým čistým měsíčním příjmem domácností;
F	Spokojenost obyvatel kraje s vlastním bydlením je vyšší než v ostatních krajích ČR.
SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Výrazné snížení porodnosti;
F	Neschopnost dostatečně rychle reagovat na proces stárnutí obyvatelstva;
F	Úmrtnost na nádorová onemocnění a úmrtnost na úrazy a otravy jsou v kraji vyšší než celorepublikový průměr, roste počet vrozených vývojových vad, alergických onemocnění a onemocnění nervového systému;
F	Nárůst rizikových faktorů životního stylu (kouření v domácnostech se vyskytuje u 50% rodin);
F	Problémy v provázanosti sociálního systému a zdravotnictví s ostatními sektory (ekonomika, životní prostředí);
F	Nedostatečná podpora a rozvoj existujících alternativních a terénních sociálních služeb (preference ústavních zařízení);
F	Zastaralý bytový fond v kraji;
F	Vysoké výdaje na bydlení;
F	Sociální problémy spojené s životem na venkově, nízká prestiž a sociální standard obyvatel zejména venkovského prostoru;
F	Nesoulad nabídky a poptávky na trhu práce v některých oborech v souvislosti s kvalifikací pracovních sil;
F	Slabě rozvinutý neziskový sektor v sociální oblasti;
F	Neuspokojivý přístup skupin občanů z hlediska odpovědnosti nejen k vlastnímu životu, ale i ke svému okolí a k vzájemné toleranci a spolupráci;
F	Neuspokojivá spolupráce profesních hospodářských cechů.


SOCIÁLNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – OBLAST SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Důraz na všechny stupně prevence, zejména u nádorových onemocnění, onemocnění oběhové soustavy a alergických onemocnění;
F	Podpora zdraví a  zdravého životního stylu;
F	Prevence sociálně patologických jevů podporou programů volnočasových aktivit, včetně sportovních aktivit;
F	Využití integrovaného komunitního plánování sociálních služeb;
F	Legislativní podpora ekonomických aktivit starších občanů;
F	Efektivní populační politika kraje, včetně zajištění dostupného bydlení pro rodiny s dětmi;
F	Řešení sociálně-ekonomických problémů kraje aktivní politikou zaměstnanosti;
F	Podpora lázeňských, rekreačních, kulturních a sportovních služeb i kongresové turistiky; 
F	Vytváření nových pracovních příležitostí v primárním sektoru (oblast péče o kulturní krajinu), v rámci odpadového hospodářství a při sanacích starých ekologických zátěží i realizaci environmentálních opatření (ÚSES, protipovodňová opatření, revitalizace říčních systémů, zvyšování retenčních schopností krajiny a obnova jejích ekologických funkcí);
F	Podpora rozvoje „zeleného“ podnikání a  služeb;
F	Integrace všech minoritních skupin obyvatelstva;
F	Rozvoj projektů tzv. sociální ekonomiky zejména v menších obcích;
F	Zvyšující se solidarita a zájem o své okolí u každého občana LK;
F	Vznik profesních klastrů.
RIZIKA

Liberecký kraj
F	Nevhodná a neúčinná pronatální politika
F	Nedostatečná role prevence v rámci zdravotní péče, nedostatek středního zdravotního personálu;
F	Nízká efektivita sociálních služeb;
F	Potencionální růst nezaměstnanosti v případě útlumu tradičních výrobních oborů (textilní, sklářský, bižuterní, automobilový, …);
F	Pomalá rekvalifikace pracovníků z regionálně specifických útlumových oblastí zemědělství a průmyslu;
F	Rostoucí počet příjemců dávek sociální péče;
F	Nárůst sociálně patologických jevů;
F	Pomalá obnova staré bytové zástavby a snižující se počet dokončených nových bytů.



SOCIÁLNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY A SPORTU 

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Síť vzdělávacích, kulturních a sportovních zařízení v kraji včetně nabídky souvisejících služeb;
F	Dostupnost předškolního vzdělávání a podpora základních škol v menších obcích;
F	Strojírenské, textilní, sklářské a  uměleckoprůmyslové školství vzniklé na základě poptávky místní výroby a tradičních řemesel;
F	Existence Technické univerzity v Liberci;
F	Významný počet památkově chráněných území, bohatý památkový fond (sakrální památky, lidová architektura) a velký počet  nalezišť historického osídlení v kraji;
F	Činnost spolků a občanských sdružení (kultura, sport, vzdělávání, volnočasové aktivity);
F	Poloha regionu u hranic s Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo příznivě ovlivňuje podíl zahraničních návštěvníků preferujících vícedenní turistické pobyty.
SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Nižší vzdělanostní úroveň obyvatelstva kraje než je průměr ČR;
F	Nedostatečné jazykové znalosti absolventů ZŠ, SŠ a VŠ;
F	Nízká účast obyvatel kraje na terciárním vzdělávání;
F	Vysoký podíl nekvalifikovaných učitelů na základním a středním stupni vzdělávací soustavy;
F	Nesoulad požadavků trhu práce se zaměřením vzdělávací soustavy;
F	Vysoké náklady ZŠ v přepočtu na 1 žáka;
F	Špatný technický stav a nevhodné využívání kulturních památek;
F	Neuspokojivý technický stav objektů vzdělávací soustavy, kulturních a sportovních zařízení.


SOCIÁLNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE – OBLAST VZDĚLÁVÁNÍ, KULTURY A SPORTU

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Provázanost aktivit Technické univerzity v Liberci s potřebami sociální a ekonomické sféry;
F	Růst vzdělanosti obyvatel kraje a přizpůsobování vzdělávání na všech úrovních potřebám trhu práce;
F	Rozvoj kulturního a sportovního života v kraji, zajištění rychlé obnovy a kvalitního udržování sportovišť, kulturních a historických památek;
F	Využívání objektů školských zařízení k mimoškolním aktivitám (kultura, sport terciární vzdělávání);
F	Interpretace kulturního a jiného místního dědictví;
F	Rozvoj systémů vzdělávání a osvěty k udržitelnému rozvoji.
RIZIKA

Liberecký kraj
F	Pokračující pokles počtu žáků základních škol a studentů některých středních škol (uzavírání škol hlavně v malých obcích, zhoršování regionální dostupnosti škol);
F	Nedostatečné uplatňování absolventů SŠ, VOŠ, VŠ a rekvalifikovaných na trhu práce;
F	Nedostatečná propagace nejen památek, ale i opomíjených atraktivit po celém regionu (jednostranně zaměřený zájem návštěvníků a cestovních kanceláří, kulturní služby nabízené pouze ve větších sídlech);
F	Pomalá a nedostatečná obnova a údržba některých historických objektů i zastaralých kulturních a sportovních zařízení, malá spoluúčast samospráv;
F	Pokles zájmu všech generačních skupin obyvatelstva o sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací volnočasové aktivity;
F	Poškození památek a částí území neregulovaným masivním cestovním ruchem.


ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Velká koncentrace přírodního bohatství na území LK;
F	Velký podíl zvláště chráněných území na celkové rozloze kraje;
F	Velký počet přirozených či přírodě blízkých ekosystémů a velká celková výměra lesních půd;
F	V porovnání s ostatními regiony nízká úroveň znečištění ovzduší, zejména emisemi vyprodukovanými přímo v kraji;
F	Vyšší jakost povrchových a podzemních vod v porovnání s ostatními regiony;
F	Vysoký počet obcí a vysoký podíl obyvatelstva zásobovaných vodou z veřejných vodovodů;
F	Dostatečná výměra zemědělské půdy s potenciálem pro rozvoj péče o krajinu v rámci primárního sektoru;
F	Nízká produkce odpadů v porovnání s ostatními regiony a dostatečná kapacita zařízení pro jejich zneškodňování;
F	Aktivní environmentálně orientované nevládní organizace všech typů.
SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Špatná spolupráce a konflikty mezi managementem chráněných území a zástupci obcí;
F	Nízký podíl pořízených investic na ochranu životního prostředí, zejména pro oblast ochrany přírody a krajiny;
F	Značný rozsah poškozených lesních ekosystémů, nevyhovující druhová skladba i věková a prostorová struktura lesních porostů (značná odchylka od optimální druhové skladby a věkové struktury dřevin);
F	Implementace územního plánování do praxe často nerespektuje principy udržitelného rozvoje ani integrované ochrany životního prostředí;
F	Významný podíl dopravy a kategorie malých zdrojů (REZZO 3) na celkovém znečišťování ovzduší, významné zdroje emisí těžkých kovů a vyšší měrné emise na obyvatele u pevných látek a těkavých organických sloučenin;
F	Nízký podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizační síť a ČOV; 
F	Velká rozloha neobhospodařovaných zemědělských půd;
F	Velký počet ploch se starými ekologickými zátěžemi;
F	Rostoucí podíl zastavěného území;
F	Preference investičních záměrů na zelené louce;
F	Zvyšující se produkce odpadů, nedostatečné předcházení jejich vzniku, nízký podíl separace, recyklace i materiálového, energetického a jiného využití.


ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Zvýšení investic do tvorby a ochrany životního prostředí;
F	Zvýšení rozlohy zvláště chráněných území realizací environmentálních opatření plynoucích ze závazků ČR vůči EU (Natura 2000);
F	Využití velké rozlohy neobhospodařovaných zemědělských půd pro ekologické a energetické zemědělství;
F	Upřednostnění environmentálně šetrných způsobů dopravy, propojení celého území sítí turistických stezek a cyklotras s návazností na okolní regiony a zahraničí;
F	Rozvoj systému environmentálního vzdělávání a ekologizace veřejné správy;
F	Důraz na materiálové a energetické využití odpadů oproti jejich skládkování;
F	Důsledné zavádění principu eko-efektivity (včetně certifikace) vedoucí k energetickým a surovinovým úsporám;
F	Vypracování Environmentální politiky Libereckého kraje;
F	Každoroční vyhodnocování a odměňování regionálních ekologických výrob a výrobků.
RIZIKA

Liberecký kraj
F	Rostoucí fragmentace krajiny v důsledku realizace nových liniových staveb dopravní infrastruktury;
F	Rostoucí tlak na krajinu a ekosystémy v chráněných územích v důsledku předimenzovaného rozvoje ekonomických i rekreačních a turistických aktivit;
F	Pokračující trend nedostatečné péče o kulturní krajinu, zejména na Frýdlantsku a Českolipsku;
F	Přetrvávající dálkový přenos znečišťujících látek ze sousedních států;
F	Ohrožení kvality podzemních a povrchových vod;
F	Rostoucí zábor zemědělských a lesních půd pro novou výstavbu;
F	Živelná výstavba zejména v blízkosti velkých měst („urban sprawl“);
F	Pomalá revitalizace nevyužívaných zdevastovaných ploch a objektů ("brownfields");
F	Pomalá a neefektivní sanace starých ekologických zátěží;
F	Nízká motivace k využití alternativních obnovitelných zdrojů energie, ke snižování energetické a surovinové náročnosti a k aplikaci BAT technologií.


SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH

SILNÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Koncepční rozvojové dokumenty kraje byly posouzeny z hlediska principů udržitelného rozvoje;
F	První zkušenosti s komunitním plánováním;
F	Definování vlastních nedostatků a jejich analýza v Programu rozvoje Libereckého kraje - snaha o nápravu;
F	Využívání principu úspor formou sdružování prostředků a společnou realizací stanovených akcí;
F	Aktivní zájem kraje zlepšit komunikaci a spolupráci s veřejností při projednávání strategických a koncepčních dokumentů;
F	Zapojení obcí kraje do Euroregionu Nisa a spolupráce s německými a polskými partnery;
F	V kraji úspěšně probíhají projekty místní Agendy 21 - Město Liberec, Frýdlansko, Višňová, Jindřichovice pod Smrkem, Mikroregion Podralsko byl přijat do Národní sítě zdravých měst, Liberecký kraj má ambice stát se "Zdravým krajem";
F	Mikroregiony Jilemnicko, Turnovsko, Semilsko, Českolipsko a Hrádecko prošly výcvikem komunitního plánování;
F	V rámci ČR unikátní vysoké zastoupení nadací s různě zaměřeným posláním.
SLABÉ STRÁNKY

Liberecký kraj
F	Není tradice dlouhodobého koncepčního plánování a rozhodování z hlediska dlouhodobých dopadů;
F	Platný územní plán nemá 109 z 215 obcí kraje (stav k datu 31.12.2004);
F	Není zaběhlý systém posouzení přijímaných opatření (rozhodnutí, projektů, atd.) z hlediska jejich souladu s principy udržitelného rozvoje a nedochází k vyhodnocování dopadů těchto materiálů na udržitelný rozvoj Libereckého kraje;
F	Absence indikátorů udržitelného rozvoje, jejich sledování, vyhodnocování a zpětné vazby na přehodnocování již přijatých rozhodnutí;
F	Byrokratizace veřejné správy, přetíženost starostů a zastupitelstev místní samosprávy - nízká operativnost a pomalý postup v rozhodovacím procesu;
F	Značná zadluženost obcí;
F	Nedostatečné naplňování principů partnerství v komunitách;
F	Podmínky pro vytváření korupčního prostředí;
F	Malá spolupráce zainteresovaných institucí při implementaci existujících koncepčních dokumentů v oblasti rozvoje venkova;
F	Nedostatečná propojenost tří hlavních oblastí života: ekonomické, sociální a environmentální;
F	Neexistuje management udržitelného rozvoje a odpovídající institucionální zabezpečení;
F	Nefunguje přenos relevantních informací z centrální a krajské úrovně na úroveň obcí (např. metodik) ani v rámci orgánů a resortů veřejné správy;
F	Není zaběhlý mechanismus umožňující rychlý a pohodlný přenos informací od občanů k orgánům státní správy a zastupitelům, tzv. zpětná komunikační vazba;
F	Neexistence komunikační strategie.




SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH

PŘÍLEŽITOSTI

Liberecký kraj
F	Podpora udržitelného rozvoje v Evropské unii;
F	Udržitelný rozvoj je jednou z priorit Libereckého kraje, je zpracována Strategie udržitelného rozvoje Libereckého kraje;
F	Vybudování a podpora celoplošného managementu udržitelného rozvoje Libereckého kraje
F	Zavedení pravidelného sledování a vyhodnocování indikátorů udržitelného rozvoje se zpětnou vazbou hodnocení přijímaných a realizovaných rozvojových opatření a projektů;
F	Prohloubení spolupráce krajské veřejné správy s obcemi a vyšší míra vzájemné spolupráce obcí, včetně vytváření mikroregionů;
F	Zapojení obcí, měst i samotného kraje do Národní sítě zdravých měst;
F	Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj a rozvoj místních Agend 21;
F	Liberecký kraj = „Zdravý kraj“
F	Stanovení priorit pro financování schválených cílů udržitelného rozvoje v rozpočtech kraje a obcí;
F	Spolupráce, konzultace, metodická a odborná podpora  občanské společnosti;
F	Zvyšující se realizace projektů typu PPP „public-private partnership“ = partnerství veřejného a soukromého sektoru;
F	Otevřená komunikace, podávání informací veřejnosti;
F	Větší míra aktivního zapojení veřejnosti do veřejného života a rozhodovacích procesů;
F	Semináře, školení, vzdělávání, osvěta   veřejnosti k UR, nevyjímaje úředníků a zástupců veřejné správy;
F	Společný postup kraje a obcí vůči státu a Evropské unii;
F	Vypracování Komunitního plánu Libereckého kraje;
F	Vypracování Komunikační strategie Libereckého kraje.

RIZIKA

Liberecký kraj
F	Nárůst byrokracie a malá pružnost regionální veřejné správy;
F	Nedostatečné prosazování požadavků právních předpisů v praxi;
F	Malá poptávka po pravidelné implementaci udržitelného rozvoje na úrovni obcí;
F	Neprofesionální přístup politiků a úředníků při řešení konkrétních problémů;
F	Pokračující zadlužování obcí, nedostatečné využívání všech možností získávání finančních prostředků, neefektivní hospodaření obcí;
F	Vysoká míra závislosti obcí na státu a kraji;
F	Nenaplňování cílů koncepčních a strategických dokumentů;
F	Přetrvávající a narůstající podmínky pro korupční chování;
F	Nedostatek finančních prostředků pro realizaci opatření pomáhajících v zavádění principů udržitelného rozvoje do praxe;
F	Nedostatečné zapojování veřejnosti do rozhodovacích procesů na regionální a místní úrovni.



