
4 Analiza SWOT 

 

Przedstawioną potniej analizę SWOT oparto o opis obecnego stanu obszaru LGD i charakterystyki 

elementów decydujących o jego spójności. Na tej podstawie powstał obraz stanu obecnego obszaru 

objętego przedmiotową LSR obrazujący jego silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla jego 

rozwoju. W celu przejrzystości wyników analizy SWOT pod kątem jakości całej Strategii skupiono się 

na tych elementach, które miały decydujący wpływ na jej kształt tj. na formułowanie celów, 

przedsięwzięć, wskaźników oraz kryteriów wyboru. 

Wyniki przeprowadzonej analizy SWOT przedstawia poniższa tabela w której zamieszczono 

powiązanie analizy z diagnozą stanu obecnego obszaru LGD oraz z wynikami konsultacji społecznych 

przeprowadzonych wśród społeczności lokalnej terenu LGD „LIWOCZ”. 

 

 

 

 



 

Mocne strony Odniesienie do diagnozy Słabe strony Odniesienie do diagnozy 

Brak uciążliwego przemysłu obciążającego 

środowisko; 

Rosnąca  przedsiębiorczość mieszkańców 

obszaru LGD; 

3.2.1 Charakterystyka 

przedsiębiorczości 

 

Wysoki udział i tendencja wzrostowa w grupie 

osób długotrwale bezrobotnych; 

 

3.1.1 Długotrwale 

bezrobotni 

 

Atrakcyjny obszar do inwestowania w nowe 

technologie, turystykę i agroturystykę, 

rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo produktów 

rolnych oraz zasobów naturalnych; 

 

3.2.2 Charakterystyka 

branż z potencjałem 

rozwojowym oraz branż 

mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru 

Ciągły wzrost liczby osób w wieku 

niemobilnym 40+ 

3.1.3 Młodzież i osoby 

starsze 

Wysoki poziom aktywności społecznej; 

Liczne organizacje pozarządowe; 

 

3.4 Przedstawienie 

działalności sektora 

społecznego 

 

Brak na obszarze LGD firm, które realizują 

przedsięwzięcia innowacyjne; 

Niski potencjał rozwojowy istniejących firm; 

Mało dużych zakładów pracy; 

3.2.1 Charakterystyka 

przedsiębiorczości 

 

Położenie geograficzne (drogi, kolej); 

Zwiększający się udział mieszkańców obszaru 

w dostępie do infrastruktury technicznej. 

3.5.3 Dostęp do 

infrastruktury 

Niewielka liczba przedsiębiorstw związanych z 

turystyką i gastronomią; 

Niewykorzystany potencjał rolnictwa w 

produkcji żywności ekologicznej; 

Niedostateczne wykorzystanie posiadanych 

zasobów w tym lokalnych produktów dla 

rozwoju przedsiębiorczości; 

3.2.2 Charakterystyka 

branż z potencjałem 

rozwojowym oraz branż 

mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru 

Wysoki stopień spójności obszaru LGD 

„LIWOCZ” pod względem historycznym; 

 

3.6.2 Spójność 

historyczna 

 

Ciągłe zmniejszanie się liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym na rzecz osób w wieku 

poprodukcyjnym; 

Niekorzystna struktura ludności obszaru LGD 

3.3 Opis rynku pracy 

 

Wielowiekowe dziedzictwo kulturowe 

 

3.6.3 Spójność kulturowa 

 

Słabe wsparcie dla organizacji pozarządowych; 

Niewielu młodych i aktywnych liderów 

społecznych; 

3.4 Przedstawienie 

działalności sektora 

społecznego 

  Wysoka skala ubóstwa na obszarze LGD; 3.5.1 Ubóstwo 



  Wysoki wskaźnik osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

3.5.2 Wykluczenie 

  Niewystarczająca infrastruktura ochrony 

środowiska (kanalizacja); 

3.5.3 Dostęp do 

infrastruktury 

  Mała ilość lokalnych imprez kulturalnych; 

Niski udział społeczności obszaru LGD w 

zorganizowanych życiu kulturalnym; 

3.5.4 Dostęp do kultury 

 

  Słabo wykorzystane zasoby historyczne i 

kulturowe obszaru; 

 

3.6.2 Spójność 

historyczna 

3.6.3 Spójność kulturowa 

    

Szanse Odniesienie do diagnozy Zagrożenia Odniesienie do diagnozy 

Dostępność środków finansowych na wsparcie 

grup defaworyzowanych; 

3.1 Określenie grup 

szczególnie istotnych z 

punktu widzenia realizacji 

LSR oraz problemów 

odnoszących się do tych 

grup 

Pogorszenie  koniunktury w kraju; 

Napływ imigrantów i uchodźców; 

 

3.1 Określenie grup 

szczególnie istotnych z 

punktu widzenia realizacji 

LSR oraz problemów 

odnoszących się do tych 

grup 

Rozwój innowacyjnej gospodarki (dolina 

lotnicza); 

Wzrastający popytem na zdrową żywność; 

Dostępność środków finansowych na wsparcie 

przedsiębiorstw; 

3.2.2 Charakterystyka 

branż z potencjałem 

rozwojowym oraz branż 

mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru 

Niski poziom atrakcyjności inwestycyjnej 

obszaru; 

Ograniczone środki na rozwój przedsiębiorstw; 

Niska opłacalność produkcji rolniczej; 

 

3.2.2 Charakterystyka 

branż z potencjałem 

rozwojowym oraz branż 

mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru 

Spadek bezrobocia 

Zwiększenie wsparcia ze strony państwa w 

zakresie zatrudniania nowych pracowników 

3.3 Opis rynku pracy Ucieczka młodych, wykształconych ludzi do 

większych ośrodków w kraju i za granicę; 

Utrzymywanie się niekorzystnych trendów 

demograficznych; 

Ograniczenie wsparcia ze strony państwa w 

zakresie zatrudniania nowych pracowników; 

 

3.3 Opis rynku pracy 



Większa dostępność środków na rozwój 

infrastruktury wodno-kanalizacyjnej; 

Moda na turystykę szansą na rozwój 

infrastruktury turystycznej i około turystycznej; 

 

3.5 Wskazanie 

problemów społecznych, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

problemów ubóstwa i 

wykluczenia społecznego 

oraz skali tych zjawisk 

Wzrost liczby osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym; 

Brak środków na rozwój infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej oraz infrastruktury turystycznej, 

kulturalnej i rekreacyjnej 

3.5 Wskazanie 

problemów społecznych, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

problemów ubóstwa i 

wykluczenia społecznego 

oraz skali tych zjawisk 

    

    

    

    

    

 

 


