
                                                              

 

ANALIZA SWOT 
obszaru planowanego do objęcia LSR, 

tj. obszaru gmin:  
Chełmno, Grudziądz,  Gruta, Lisewo, Łasin,  Płużnica,  Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Stolno 

oraz Świecie nad Osą.

Proszę wpisać przykłady, określając tym samym silne strony obszaru i jego szanse    a z drugiej strony 
określając słabe strony obszaru i zagrożenia zewnętrzne. 

                                                     

Mocne strony obszaru
 (atuty, cechy wyróżniające) 

 to co zależy od nas, jest tu i teraz, możemy je zmieniać, 
mamy na nie wpływ, to co nas wyróżnia

Słabe strony obszaru (konsekwencja ograniczeń) -
-to co zależy od nas, jest tu i teraz, możemy je 

zmieniać, mamy na nie wpływ

Szanse dla obszaru ( korzystne tendencje)  nie mamy 
wpływu, ale musimy je uwzględniać, bo mogą one mieć 

dla nas kiedyś)

Zagrożenia dla obszaru (niekorzystne tendencje)
nie mamy wpływu, ale musimy je uwzględniać, bo 

mogą one mieć dla nas kiedyś znaczenie

                 
Mówiąc o silnych i słabych stronach należy je traktować jako cechy wewnętrzne obszaru, zależne od nas 

samych, od mieszkańców, od LGD, na które możemy wpływać  i je zmieniać.

Mówiąc  o  szansach  i  zagrożeniach  należy  je  traktować  jako  cechy  zewnętrzne,  na  które  my  sami, 

mieszkańcy, LGD nie mamy wpływu, ale które mają bezwzględny związek  z obecna sytuacją na danym 

obszarze lub mogą mieć w przyszłości wpływ na ten obszar. 

Pamiętaj,  by  każdy  wpis  uzasadnić,  np.  słaba  strona  –  zły  stan  chodników/brak  chodników  – 

uzasadnienie: mało chodników na terenie gminy ….., brak chodników w miejscowościach:....... Są to 

duże miejscowości, jest duży ruch, jest tam wiele sklepów a trudno tam dojść lub brak chodnika do 

szkoły, do kościoła.....

    Uzasadniamy, nie po to by nas przekonać, że słusznie Państwo wpisali ale byśmy mogli te dane 

zapisać w rodz. „Diagnoza” i tym samym móc w przyszłości realizować założenia LSR, tj. szczególnie  

niwelować  słabe  strony,  przewidywać  skutki  zagrożeń  ale  i  móc  się  chwalić  mocnymi stronami  i 

czerpać korzyści z szans. 



                                                              

Metryczka:

Płeć:         kobieta           mężczyzna Rok urodzenia:

Gmina:          Gmina Chełmno               Gmina Grudziądz                   Gmina  Gruta                 Gmina Lisewo                Miasto i Gmina Łasin   

         Gmina Miasto                   Płużnica                                  Gmina  Rogóźno            Gmina Stolno                 Gmina Świecie nad Osą 
         i Gmina Radzyń 
          Chełmiński                                                 

Obecnie:         pracuję           jestem  bezrobotny/a         prowadzę własną  działalność        prowadzę gosp.  rolne

        uczę się           emerytura/renta         inne, jakie?..................................................

Czy jest Pan/i członkiem jakichś organizacji, stowarzyszeń, związków, kół, partii, grup religijnych?        
Tak  


