
                                              
 
 

                                                                                                                                                           

ANALIZA SWOT  
dla obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) 

w okresie programowania 2014-2020 obejmująca teren/y 10 Gmin:  Grudziądz, Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, 

Rogóźno, Świecie nad Osą,  Chełmno, Lisewo, Stolno, Płużnica 
 

                                                      

Mocne strony 
- to co zależy od nas, jest tu i teraz, możemy je 

zmieniać, mamy na nie wpływ, to co nas wyróżnia 

Słabe strony  

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

  
- położenie przy autostradzie, drodze krajowej, drodze 
wojewódzkiej 
- bliskość miasta Grudziądz,  
- dobra baza edukacyjna, 
- rozwinięte rolnictwo, korzystne warunki do 
prowadzenia działalności rolniczej. 
- walory środowiska naturalnego, bogactwo 
przyrodnicze 
- obszary prawnie chronione, 
- atrakcyjne tereny pod rekreację, 
- bogactwo kulturowo-historyczne, 
- atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe, 
- korzystna struktura demograficzna na obszarze, w tym 
wysoki odsetek mieszkańców w wieku produkcyjnym.  
- spójność etniczna, historyczna i kulturowa.   
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-  wysokie bezrobocie, niewystarczająca ilość miejsc pracy, mała liczba 
przedsiębiorstw, niska aktywność gospodarcza mieszkańców, brak wsparcia 
przedsiębiorczości, w tym niewystarczający rozwój oferty specjalistycznej oraz 
instytucji otoczenia biznesu, 
- wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, 
- wykształcenie i kwalifikacje osób bezrobotnych niedostosowane do potrzeb 
rynku pracy, 
- zły stan infrastruktury drogowej utwardzonej,  
- niewystarczająca ilość ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, parkingów,  
- niewykorzystane walory turystyczne i bogactwo historyczno-kulturowe, w tym 
brak kompleksowej promocji obszaru 
- słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna, 
- niewystarczająca ilość i zły stan obiektów pełniących funkcje społeczne, 
kulturalne, rekreacyjne,  
- niska aktywność społeczna, 
- niewystarczająca liczba prowadzonych działań o charakterze środowiskowym 
np. klub samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby pracy, klub seniora, kluby 
młodzieżowe, żłobki, przedszkola itp. 
- niewystarczająca oferta kulturalna, sportowa rekreacyjna i edukacyjna, w tym 
zbyt mała ilość środków przeznaczanych na aktywizację i integrację 
mieszkańców, 
- brak instytucjonalnego wsparcia organizacji pozarządowych i podmiotów 
ekonomii społecznej, 
- niewystarczająca liczba i aktywność podmiotów sektora pozarządowego, 
- niska efektywność ekonomiczna małych gospodarstw rolnych, 
- niewystarczająco rozwinięty sektor przetwórstwa lokalnego, w tym braki w 
infrastrukturze, 
- zbyt niski poziom współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego, 
- zbyt niska świadomość ekologiczna, w tym zbyt niski poziom wykorzystania 
zasobów przyrodniczych, 
- niewystarczająco rozbudowana i dostosowana do potrzeb oferta edukacyjna, 
- słabo rozwinięta komunikacja publiczna na obszarze. 

Szanse  
 - nie mamy wpływu, ale musimy je uwzględniać, bo 

mogą one mieć dla nas kiedyś znaczenie 

Zagrożenia 
 -nie mamy wpływu, ale musimy je uwzględniać, bo mogą one mieć dla nas 

kiedyś znaczenie 

 
- dostępność funduszy zewnętrznych, 
- funkcjonowanie ośrodków miejskich Chełmno, 
Grudziądz, Wąbrzeźno,  
- wzrost zainteresowania turystyką wiejską, 
- rosnące zainteresowanie aktywnymi formami 
spędzania czasu wolnego,  
- potencjał turystyczny regionu, 
- rosnące zainteresowanie produktami lokalnymi, 
tradycyjnymi i ekologicznymi, 
- zwiększenie zaangażowania społecznego i poziomu 
integracji mieszkańców obszaru, 
- stworzenie sprawnych łańcuchów sprzedaży i rynków 
zbytu dla lokalnych produktów, 
- wzrost potencjału demograficznego, 
- pełne wykorzystanie potencjału i aktywizacja lokalnej 
społeczności. 
 
 
 

- trwałe bezrobocie, 
- negatywne zmiany na obszarze spowodowane zjawiskiem migracji,  
- starzejące się społeczeństwo, 
- przepisy prawne utrudniające prowadzenie własnej działalności gospodarczej i 
tworzenie nowych miejsc pracy, 
- wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczych, 
- małe zainteresowanie inwestorów zewnętrznych, 
- globalizacja, wypieranie wielopokoleniowej tradycji kulturowej i historycznej, 
- dalsza degradacja infrastruktury drogowej, 
- degradacja środowiska naturalnego, zmiany klimatyczne i utrata zasobów 
przyrodniczych obszaru, 
- niewystarczające środki na prowadzenie działań przez instytucje publiczne, 
- dalsze ograniczanie udziału mieszkańców w życiu lokalnych zbiorowości 
poprzez technokratyzację życia społecznego, 
- zmniejszająca się liczba urodzeń dzieci, 
- wzrost przestępczości i zagrożenia patologią, 
- przepisy i regulacje służące ochronie środowiska naturalnego jako blokada dla 
działań prorozwojowych. 
 

     


