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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Analiza SWOT 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Różnorodność przedsiębiorstw 
reprezentujących wiele branż usługowych  
i produkcyjnych. 

 Atrakcyjne tereny inwestycyjne, instytucje 
otoczenia biznesu. 

 Warunki do produkcji zdrowej żywności. 

 Potencjał ludzki i otwartość na współpracę. 

 Funkcjonowanie powiatowej rady 
organizacji pozarządowych oraz ośrodka 
wsparcia ekonomii społecznej. 

 Czyste środowisko naturalne. Walory 
przyrodnicze, w tym obszary chronione; 
dużo lasów, jezior i rzek. 

 Położenie przy ważnych szlakach 
komunikacyjnych i historycznych. 

 Dziedzictwo wielokulturowe  
i historyczne. 

 Szlaki turystyczne, w tym Greenway 
Naszyjnik Północy, szlaki kajakowe. 

 Produkty lokalne, w tym rękodzielnicze  
i kulinarne. 

 Wysokie bezrobocie i związana z tym emigracja, zwłaszcza 
ludzi młodych i wykształconych oraz słaba sytuacja 
ekonomiczna obszaru. 

 Mała ilość przedsiębiorstw i osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. 

 Słabo rozwinięta oferta wspierania rozwoju małej i średniej 
przedsiębiorczości.  

 Słaba współpraca między podmiotami gospodarczymi  
w branży turystycznej. 

 Niskie kwalifikacje części mieszkańców. 

 Słaba aktywność mieszkańców. Mała ilość inicjatyw 
dotyczących życia społecznego i rozwoju obszaru. Brak 
centrów wsparcia organizacji pozarządowych. 

 Słaba jakość techniczna dróg gminnych. 

 Słaba oferta spędzania czasu wolnego, niewystarczająca 
infrastruktura kulturalna, turystyczna i rekreacyjna (w tym 
niewystarczająca ilość i oznakowanie ścieżek 
rekreacyjnych oraz szlaków turystycznych). 

 Zły stan zabytków. 

 Słaba promocja regionu (lokalnego dziedzictwa, walorów 
przyrodniczych i produktów turystycznych). 

 Niewystarczająca baza turystyczna (w tym noclegowa). 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców oraz mała 
ilość infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła 
energii. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Dostępność środków, szczególnie z UE. 

 Rozwój turystyki w Polsce i na świecie. 

 Zapotrzebowanie na zdrową żywność  
i zdrowy styl życia. 
 

 Utrzymanie się niekorzystnych trendów demograficznych,  
to jest niż demograficzny i starzenie się społeczeństwa. 

 Konkurencja inwestycyjna terenów położonych wokół 
dużych regionalnych ośrodków miejskich. 

 Zbiurokratyzowany system prawny i podatkowy hamujący 
realizację różnych działań. 

 Bogata oferta turystyczna sąsiednich obszarów. 

 Ubożenie ludności i uzależnienie od ośrodków pomocy 
społecznej, nieefektywny system opieki społecznej. 

 


