Analiza SWOT – LGD Czarnoziem na Soli 08.2015 r. po konsultacjach społecznych
Silne strony

Słabe strony

1. Niewielkie oddalenie od dużych ośrodków
miejskich i dobre skomunikowanie obszaru z resztą
kraju, w tym centralne położenie w stosunku do
głównych ośrodków miejskich w kraju
(Trójmiasto, Poznań, Warszawa, Łódź).
2. Występujące na obszarze tereny cenne
przyrodniczo, zasoby wodne, duża liczba zabytków,
w tym o znaczeniu ponadregionalnym.
3. Tradycje i historia Kujaw Zachodnich, w tym
kultywowanie tradycji ludowych, kulinarnych,
artystycznych.
4. Bliskość miasta i Uzdrowiska Inowrocław.
5. Rozbudowana sieć placówek edukacyjnych
(szkoły podstawowe, gimnazjalne,
ponadgimnazjalne).
6. Duża liczba przedsiębiorstw z branży
przetwórstwa rolnego.
7. Dobre warunki do prowadzenia działalności
rolniczej.

1.Niewystarczające wykorzystanie istniejącej
infrastruktury i potencjału turystycznego (braki w
infrastrukturze turystycznej, towarzyszącej, braki w
ofercie).
2. Brak kompleksowej, zintegrowanej oferty promocyjnej
dla całego obszaru, w tym brak rozpoznawalnej
turystycznej marki obszaru.
3. Wysoka stopa bezrobocia, w szczególności wśród
kobiet.
4. Niski poziom rozwoju przedsiębiorczości i aktywności
ekonomicznej.
5. Niski poziom dochodów mieszkańców.
6. Zbyt mała intensywność działań wspierających rozwój
rynku pracy.
7. Niewystarczające lub nieadekwatne kwalifikacje
mieszkańców, wymagające podniesienia lub aktualizacji
w kontekście aktualnych wyzwań na rynku pracy,
aktywnego społeczeństwa obywatelskiego i
zrównoważonego rozwoju.
8. Nierównomierny dostęp do oferty kulturalnej na
obszarze LGD.
9. Niewystarczający poziom wykorzystania potencjału
społecznego, nieliczne organizacje pozarządowe i
podmioty ekonomii społecznej.
10. Duży odsetek osób korzystających z pomocy
społecznej, w tym proces dziedziczenia ubóstwa i
niesamodzielności życiowej.
11. Dynamicznie rosnące wydatki na pomoc społeczną.
12. Niewystarczająca oferta opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3.
13. Niewystarczająca oferta opieki przedszkolnej.
14. Zły stan i nierównomierne rozłożenie dróg
lokalnych na obszarze LGD.
15. Słabo rozbudowana sieć komunikacji publicznej,
w szczególności w gminach położonych poza siecią
dróg krajowych.
16. Niewystarczająca współpraca pomiędzy
lokalnymi podmiotami, instytucjami.
17. Niewystarczająco rozbudowana oferta spędzania
wolnego czasu, w szczególności dla seniorów.

Szanse

Zagrożenia

1. Wzrost zainteresowania lokalnymi tradycjami,
rzemiosłem, rękodziełem i produktami lokalnymi.
2. Wzrost popularności wypoczynku na obszarach
wiejskich.
3. Wzrost zainteresowania aktywnymi formami
wypoczynku i zdrowego, ekologicznego trybu życia.
4. Szerokie wykorzystanie potencjału turystycznego
obszaru LGD.
5. Rewitalizacja terenów zdegradowanych (w tym
poprzemysłowych i popegeerowskich).
6. Wzrost aktywności społecznej i ekonomicznej
mieszkańców obszaru LGD.
7. Zwiększenie liczby oraz potencjału
administracyjnego i finansowego lokalnych
organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii
społecznej.
8. Planowane/realizowane inwestycje drogowe (S5,
S10, DK 15).
9. Działania na rzecz ścisłego powiązania
między edukacją a realnymi potrzebami firm na

1. Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, w tym
przez zakłady przemysłowe.
2. Niekorzystne trendy demograficzne – „starzenie się”
społeczeństwa.
3. Ucieczka osób młodych do większych miast poza
obszarem LGD.
3. Niedobór środków na działania rozwojowe.
4. Spadek dochodów mieszkańców i wzrost zagrożenia
wykluczeniem społecznym.
5. Niestabilność gospodarcza w skali całego kraju.
6. Problemy w zarządzaniu zasobami wodnymi na
obszarze.
7. Trudności w realizacji projektów wymagających
współpracy międzysektorowej.

rynku pracy, w tym rozwój szkolnictwa
zawodowego.
10. Rozwój przemysłu rolno-spożywczego i
profesjonalizacja przedsiębiorców rolnych.
11. Rozbudowa sieci internetowej dobrej
jakości/prędkości.
12. Nawiązanie współpracy z miastem
Inowrocław oraz tworzącą się LGD na terenie
miasta.
13. Poprawa ochrony środowiska naturalnego
przez działania rekultywacyjne i inwestycje w
zieleń publiczną na obszarach wiejskich.
14. Rozwój sieci ścieżek rowerowych.

Niebieskim kolorem oznaczono zapisy wprowadzone w wyniku zgłoszonych uwag podczas
konsultacji społecznych, prowadzonych na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju.

