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Analiza SWOT
• Filar gospodarczy
• Filar społeczno - środowiskowy



Filar gospodarczy 
Mocne strony

• dogodne połoŜenie komunikacyjne;
• zasoby przyrodnicze (lasy, stawy, tereny łowieckie);
• zasoby wód podziemnych (solanki);
• duŜo firm budowlanych rozwiniętych na wysokim 

poziomie;
• silne i dobrze rozwinięte gospodarstwa rolne ;
• istnieją firmy oparte na tradycyjnym rzemiośle 

(pszczelarstwo, ceramika, kowalstwo i inne);
• istniejące inkubatory przedsiębiorczości, inkubator 

przedsiębiorstw rolnych;
• istniejące tereny inwestycyjne. 



Filar gospodarczy 
Słabe strony

• utrudnienia w przepływie informacji w obrębie rynku pracy, np. o moŜliwych 
dofinansowaniach i funduszach;

• niewykorzystany potencjał edukacji zawodowej i rzemieślniczej;
• niedostosowany system nauki przedsiębiorczości do realnego rynku pracy;
• słabe moŜliwości podnoszenia kwalifikacji (szczególnie dla osób w wieku 

produkcyjnym);
• niewystarczająca liczba tanich lokali dla przedsiębiorców i niewystarczająca 

liczba lokali do wynajęcia na wioskach ;
• słabo rozwijające się przedsiębiorstwa na terenach wiejskich;
• niska świadomość przedsiębiorców z miasta co do moŜliwości wsparcia: rozwoju, 

szkoleń, finansowania itd.;
• niewystarczające wsparcie dla aktywnych, lokalnych przedsiębiorców;
• niewystarczająca liczba spotkań networkingowych dla przedsiębiorców

(sieciowanie);
• mała liczba instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości kobiet (utrudniony 

dostęp w powrocie na rynek pracy matek);
• zbyt mało lokalnych grup rolno-spoŜywczych i przemysłowych jak "Oleski 

Koszyk" (sieciowanie);
• niewystarczające sieciowanie producentów np. w spółdzielnie produkcyjne; 
• ukryte bezrobocie w tym w szczególności wśród kobiet na obszarach wiejskich



Filar gospodarczy 
Szanse

• moŜliwość dofinansowania rozpoczęcia lub rozwinięcia 
działalności gospodarczej;

• wzrost zapotrzebowania na usługi turystyczne w regionach;
• stworzenie warunków dla współpracy przedsiębiorczości, 

moŜliwość sieciowania przedsiębiorców;
• wykorzystanie kapitału mieszkańców mieszkających za 

granicą (wiedza, umiejętności);
• rosnące zainteresowanie szkolnictwem zawodowym;
• większe zapotrzebowanie na usługi związane z opieką nad 

osobami starszymi;
• większa promocja lokalnych produktów i usług;
• poprawa infrastruktury drogowej.



Filar gospodarczy 
ZagroŜenia

• złe uregulowania prawne odnośnie obiektów PGR, GS;
• przepisy utrudniające sprzedaŜ produktów lokalnych (uregulowania dot. 

produkcji lokalnej);
• słabe zainteresowanie inwestorów inwestowaniem na terenie obszaru;
• duŜa konkurencja ze strony rejonów wysoko uprzemysłowionych w 

pozyskiwaniu inwestorów;
• silna konkurencja ze strony bardziej znanych obszarów turystycznych;
• duŜa biurokracja utrudniająca pozyskiwanie środków finansowych;
• wymieranie pszczół (zagroŜenie dla rolnictwa, w tym ekologicznego);
• niedostosowanie systemu edukacji związanego z przedsiębiorczością;
• system edukacji niedostosowany do  rynków pracy;
• niesprzyjające przepisy podatkowe, wysokie koszty prowadzenia 

działalności oraz zatrudniania pracowników. 



Filar społeczno - środowiskowy 
Mocne strony

• zasoby przyrodnicze (bioróŜnorodność);
• zasoby architektoniczne;
• grupa NGO pręŜnie działająca;
• zasoby kulturowe (tradycje, róŜnorodność);
• coraz łatwiejszy dostęp do usług informatycznych;
• aktywność społeczna wynikająca z odnowy wsi, funduszu sołeckiego;
• zróŜnicowana oferta rekreacyjna i turystyczna;
• liczne miejsca charakterystyczne dla obszaru (pasieka, gród, zalew i 

inne);
• sławni ludzie pochodzący z obszaru LGD (osoby historyczne jak i 

współczesne);
• kilka znaczących imprez krajowych, takŜe o zasięgu międzynarodowym;
• rozbudowana infrastruktura wiejska (świetlice);
• szeroka oferta edukacyjna (szkoły) dla osób niepełnosprawnych;
• coraz lepsza estetyka wsi. 



Filar społeczno - środowiskowy 
Słabe strony

• zbyt mało mieszkań w przystępnych cenach w tym dla młodych 
mieszkańców

• uzaleŜnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu itd.;
• słaba promocja oferty rekreacyjnej, turystycznej oraz lokalnych 

produktów;
• zły stan infrastruktury (drogi i kanalizacja);
• niewykorzystana infrastruktura kulturalna;
• niski kapitał ludzki;
• mało pieniędzy na animatorów świetlic;
• niskie poczucie toŜsamości, wartości własnej mieszkańców;
• dziedziczenie postaw Ŝyciowych (nałogi, ubóstwo itd.);
• niska świadomość ekologiczna;
• słabe skomunikowanie obszaru (transport publiczny);
• zwiększający się poziom wandalizmu;
• niski przyrost naturalny;
• słaba aktywność mieszańców 



Filar społeczno - środowiskowy 
Szanse

• moŜliwości dofinansowania działań o charakterze społecznym, 
kulturalnym i  przyrodniczym;

• wykorzystanie rosnącej mody na produkty ekologiczne i regionalne ; 
• wykorzystanie dziedzictwa kulinarnego, róŜnych kultur;
• rozwój współpracy uczelniami;
• powstawanie partnerstw w celu realizacji projektów współpracy;
• rosnące zainteresowanie lokalną historią, zasobami i środowiskiem;
• moŜliwość przekształcenia grup nieformalnych w organizacje (pomogą 

w tym zmiany prawne, które wchodzą w Ŝycie w nowym roku);
• uregulowania prawne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
• bogacenie się społeczeństwa;
• poprawa infrastruktury drogowej, technicznej, sportowej, rekreacyjnej;
• moŜliwość promocji obszaru poprzez osoby rozpoznawalne dla ogółu

społeczeństwa (np. aktorzy);
• wzrost świadomości ekologicznej. 



Filar społeczno - środowiskowy 
ZagroŜenia

• emigracja, wyludnianie się miejscowości;
• starzejące się społeczeństwo;
• negatywne postrzeganie ochrony obszarów przyrodniczych, 

w taki sposób, Ŝe będzie to wpływało na ograniczenia 
rozwoju;

• niska świadomość ekologiczna turystów i mieszkańców, 
która moŜe wprowadzić do degradacji środowiska;

• niszczenie obiektów zabytkowych;
• zanieczyszczenie środowiska;
• niski poziom zaufania społecznego utrudniający 

nawiązywanie  współpracy;
• zanikająca komunikacja publiczna między miejscowościami;
• niski przyrost naturalny- polityka prorodzinna państwa. 



Drzewo problemów

Filar gospodarczy





Drzewo problemów

Filar społeczno – środowiskowy





Matryca 
i hierarchizacja celów

Filar gospodarczy



Cel główny Cel szczegółowy Przedsi ęwzięcia

1. Wzrost 
aktywno ści 
gospodarczej na 
obszarze LGD 
Dolina Stobrawy 
do 2022 roku.

1.1. Rozwój 
przedsi ębiorczo ści 
sprzyjaj ący tworzeniu 
i utrzymaniu miejsc 
pracy

1.1.1. Podejmowanie działalno ści 
gospodarczej

1.1.2. Tworzenie i rozwój inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego

1.1.3. Rozwijanie działalno ści 
gospodarczej

1.2.Podnoszenie wiedzy i 
kwalifikacji sektora 
mikro i małych 
przedsi ębiorstw.

1.2.1. Podnoszenie wiedzy 
przedsi ębiorców

1.2.2. Podnoszenie kompetencji w 
przedsi ębiorstwach

1.3. Wspieranie 
współpracy pomi ędzy 
podmiotami 
gospodarczymi i 
rozwoju rynków zbytu

1.3.1. Wspieranie tworzenia krótkich 
łańcuchów dostaw.

1.3.2. Wspieranie współpracy w zakresie 
usług turystycznych.

1.3.3. Wspieranie współpracy w zakresie 
rozwijania rynków zbytu produktów 
i usług lokalnych

1.3.4. Rozwój rynków zbytu



Matryca 
i hierarchizacja celów

Filar społeczno - środowiskowy



Cel główny Cel szczegółowy Przedsi ęwzięcia

2. Wzrost aktywno ści 
społecznej na 
obszarze LGD 
Dolina Stobrawy 
do 2022 roku.

2.1. Wzmocnienie 
poczucia to Ŝsamości 
lokalnej

2.1.1. Tworzenie infrastruktury 
rekreacyjnej, dostosowanej do 
potrzeb społecznych.

2.1.2. Utworzenie miejsc 
umo Ŝliwiaj ących prowadzenie 
edukacji regionalnej i 
przyrodniczej.

2.2. Wzmocnienie 
aktywno ści  
wspólnotowej

2.2.1. Szkolenia dla animatorów.

2.2.2. Organizacja zaj ęć dla lokalnej 
społeczno ści.

2.2.3. Organizacja wydarze ń

kulturalnych integruj ących 
społeczno ść.


