
 

 

 

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY - ZEMĚDĚLSTVÍ 
 

 
 

„Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko“ 
 

 

Datum konání: 5. 8. 2014 

 

Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 9:00 hod.  

 

Přítomní: viz. prezenční listina v příloze 

 

 

Dne 5. 8. 2014 proběhlo na Městském úřadě Rýmařov jednání pracovní skupiny pro problematiku 

Zemědělství a to jako součást procesu zpracování Integrované strategie území MAS Rýmařovsko. 

V rámci tohoto jednání byl důraz položen na rostlinnou a živočišnou výrobu. Další aspekty 

problematiky byly posunuty ve vazbě na aktivity podnikatelských subjektů v oboru zemědělství. 

 

Cílem jednání bylo: 

- diskutovat současný stav prací na zpracování analytické a návrhové části Integrované strategie území 

MAS Rýmařovsko, a to včetně vazby na obsahové formulace SWOT analýzy 

- identifikovat možné projektové záměry potenciálních příjemců podpory, a to v kontextu mapování 

absorpční kapacity území 

 

Hlavní závěry, které vyplynuly z jednání pracovní skupiny, jsou obsaženy v návrhové verzi SWOT 

analýzy, která je přílohou tohoto zápisu.  

 

V dalším postupu prací byly zdůrazněny následující dílčí aspekty: 

- do textu Integrované strategie území MAS Rýmařovsko budou zapracovány další statistické údaje 

v oblasti zemědělství, které byly dosud sesbírány z relevantních zdrojů informací 

- dále budou do textu zapracovány další náměty SWOT analýzy 

- budou pokračovat práce na mapování projektových záměrů potenciálních příjemců podpory v oblasti 

zemědělství; možnost vyplnění online dotazníků s projektovými záměry bude do 15. 8. 2014 

 

Zapsala: 

Ing. Lucie Strunová 

Expirit s.r.o.



 

 

 

SWOT ANALÝZA - ZEMĚDĚLSTVÍ 

S – SILNÉ 

STRÁNKY 

Tradice zemědělského obhospodařování půdy i v méně příznivých podmínkách 

Čistá ekologická krajina 

Nadprůměrné zastoupení ekologického zemědělství 

Bohaté zdroje povrchových vod 

Poměrně veliké zastoupení lesních porostů s deklarovanými zájmy ochrany přírody 

Soběstačné lesnictví 

Ekologické produkty 

Dobrá spolupráce s místní samosprávou 

W – SLABÉ 

STRÁNKY 

Zhoršující se věková struktura obyvatel na venkově 

Nedostatek kapitálu v zemědělství, ve venkovské ekonomice a u obcí 

Roztříštěnost a absence pozemkových úprav 

Nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky 

Malé zapojení zemědělců do cestovního ruchu (tzv. agroturistika) 

Nedostatek pracovních příležitostí na venkově mimo zemědělství 

Nízký podíl zdrojů energie ze zemědělské činnosti 

Nízký stupeň zpracování místních surovin (zemědělství a lesnictví) 

Nízké investice do půdy v rámci vápnění 

Zastaralé technické vybavení / budov (brownfields) zemědělských podniků 

Nedostatečné finanční zajištění údržby krajinných prvků 

Nefunkční meliorace, nedostatečná údržba břehových porostů a vodotečí 

Nedostatečně řešená protipovodňová opatření 

Nedostatečné využití zemědělské produkce pro nepotravinářské účely 

Špatná dopravní dostupnost 

Špatná komunikace mezi zemědělci (pouze v rámci agrární komory) 

Bioprodukty – nízká poptávka, ztrátový prodej 

O - PŘÍLEŽITOSTI Podpora extenzivních forem zemědělského hospodaření v méně příznivých 

podmínkách dotačních titulů EU – daňové úlevy i jiná zvýhodnění 

Započetí realizace pozemkových úprav k uskutečňování obnovy a tvorby krajiny, 

zvýšení její ekologické stability a retenční schopnosti 

Využití přírodního potenciálu pro rozvoj alternativních forem zemědělství a 

venkovské turistiky ke zvýšení využívání alternativních zdrojů energie, zejména 

využití biomasy 

Využití dotační politiky státu, strukturálních fondů a iniciativ 

Možnost podpory Leader 

Využití externího poradenství, školení, přenosu informací a přípravy projektů 

Podpora zaměřená na zlepšení koordinace a spolupráce obcí 

Rostoucí zájem o životní prostředí 

Rostoucí zájem společnosti o rozvoj venkova, ochranu přírody a krajiny, 

celospolečenské vědomí udržitelného rozvoje venkova 

Diverzifikovaná zemědělská produkce 

Tržní potenciál pro bio-produkty 

Využití zemědělské a lesní půdy pro mimoprodukční funkce 

Zvyšování dřevinné, věkové a prostorové diverzity lesních porostů 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolupráce mezi zemědělci – sdružené projekty 

Spolupráci s obcemi 

Meziregionální spolupráce 

Marketing, propagace 

Farmářské trhy, prodej „ze dvora“ 

Včelařství – příspěvky na léčbu 

Doplňková infrastruktura pro zapojení zemědělců do cestovního ruchu 

(minimuzeum apod.) 

Databáze zemědělců, podnikatelů, ubytovacích zařízení 

Podpora nového strojního vybavení 

Rekonstrukce a odstraňování brownfield 

Nové výstavby zemědělských objektů, stáje 

Obnova a opravy meliorací 

Údržba břehových porostů 

Rekonstrukce komunikací  

T - OHROŽENÍ Nerealizace komplexních pozemkových úprav 

Úbytek obhospodařované zemědělské půdy 

Eroze půdy 

Expanze zavlečených živočišných a rostlinných druhů 

Škody způsobené zvěří a hmyzími škůdci 

Vliv předpokládaných změn klimatu na ohrožení lesních porostů – teplotní 

výkyvy, bořivé a nárazové větry, přívalové srážky 

Celková změna chemismu půd může vést k predispozici lesních porostů 

k dalšímu poškození škodlivými činiteli a ke změně biodiverzity v lesních 

porostech 

Národní politika podpory zemědělců 

Podfinancování zemědělství 

Nekoordinovanost 



 

 

 

 


