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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „PARTNERSTWO SOWIOGÓRSKIE” – SWOT  

MMOOCCNNEE  SSTTRROONNYY    SSŁŁAABBEE  SSTTRROONNYY  

 potencjał turystyczny i przyrodniczy skupiony w obszarze Gór 

Sowich – obszar bogaty w atrakcje turystyczne, różnorodne walory 

przyrodnicze, krajobrazowe, środowiskowe – unikatowość zasobów, 

nieskazitelne środowisko 

 położenie geograficzne - Góry Sowie – różnorodność terenu, 

bliskość dużych miast, transgraniczność,  bliskość autostrady  

i rozwijająca się komunikacja  

 bogata historia regionu, dziedzictwa kulturowego   

i historycznego, liczne zabytki architektoniczne  

 potencjał ludzki – wielokulturowość, gotowość do działania, 

skuteczność w pozyskiwaniu środków, zaangażowanie w rozwój 

regionu i powstawanie nowych podmiotów z inicjatywami, małe 

społeczności z możliwością tworzenia niepowtarzalnego „klimatu”, 

integracja społeczeństwa i poprawa współpracy międzysektorowej  

i międzygminnej  

 rozwijająca się infrastruktura sportowa, rekreacyjna  

i turystyczna z ukierunkowaniem na turystykę rodzinną 

 zwiększająca się liczba turystów  

 „budzące się” i tworzące nowe produkty lokalne uwzględniające 

dziedzictwo kulturowe, podejmowanie działań związanych z ich 

promocją i umacnianiem tożsamości regionalnej i podtrzymywaniem 

tradycji  

  rozwijająca się baza noclegowa i gastronomiczna, pobudzenie 

aktywnego stylu życia  

 słaba promocja regionu w mediach elektronicznych, brak wspólnych 

inicjatyw promocyjnych, niski odsetek materiałów obcojęzycznych, 

brak promocji produktu lokalnego, brak wspólnego „produktu 

turystycznego” 

 niedostateczny stan infrastruktury technicznej, turystycznej, 

rozrywkowej, drogowej, bariery architektoniczne dla 

niepełnosprawnych,  

 wysokie bezrobocie, starzejące się społeczeństwo 

 niszczejące zabytki, zaniedbane obszary turystyczne z wysokim 

potencjałem, braki w planowaniu przestrzennym,  

 mała aktywność społeczności, brak poczucia odpowiedzialności  

za sprawy lokalne, brak liderów 

 niski poziom wykształcenia, wiedzy na temat pozyskiwania środków 

zewnętrznych i ochrony zasobów naturalnych, wykorzystywania 

potencjału regionu  i możliwości działań na obszarze, brak pomysłów 

na samorealizację zawodową   

 słaba współpraca międzynarodowa i międzysektorowa  

 problemy społeczne (nałogi, postawa roszczeniowa)  

 brak dostępu do podstawowych form komunikacji 

 brak przemysłu, zaplecza handlowego 

 niedostateczna baza gastronomiczno – noclegowa  

 niedostateczna oferta w zakresie aktywnej formy spędzania wolnego 

czasu 
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SSZZAANNSSEE      ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA    

 rozwój turystyki, agroturystyki i przedsiębiorczości  

 stworzenie warunków dla inwestorów i przyszłych mieszkańców 

 pełne wykorzystanie posiadanych zasobów historycznych, 

przyrodniczych i kulturowych ze szczególnym wykorzystaniem 

unikatowych elementów i położenia geograficznego przy 

jednoczesnym zróżnicowaniu ofert dla poszczególnych grup 

docelowych  

 skuteczna indywidualna i zintegrowana promocja regionu  

i lokalnych zasobów uwzględniająca wprowadzenie nowoczesnych 

środków przekazu  

 kształcenie społeczeństwa, zwiększenie aktywności w zakresie 

rozwoju i wykorzystania potencjału mieszkańców, umocnienie więzi 

społeczeństwa lokalnego,  

 wzrost znaczenia rękodzielnictwa i wytwórczości lokalnej,  

 trendy promujące czyste środowisko i dbałość o posiadane zasoby  

 poprawa współpracy międzysektorowej  

 rozwój bazy noclegowej, gastronomicznej 

 rozwój infrastruktury turystycznej, technicznej, społecznej oraz 

sportowej umożliwiającej aktywny wypoczynek  

 spadek bezrobocia,  

 wzrost zaangażowania społeczeństwa w poszukiwaniu 

innowacyjnych rozwiązań podnoszących atrakcyjność obszaru  

 rozwój energetyki odnawialnej  

 wykorzystanie środków unijnych  

 uwarunkowania prawne, wciąż zmieniające się przepisy 

 niski poziom inicjatywy społecznej zwłaszcza ze strony ludzi młodych  

 brak skutecznej promocji 

 brak ofert pracy zwłaszcza dla ludzi młodych i wykształconych, brak 

przemysłu i możliwości rozwoju handlu,  

 migracja młodych mieszkańców do regionów bardziej atrakcyjnych 

społecznie i zawodowo powodująca starzenie się lokalnego 

społeczeństwa  

 dewastacja i niszczenie niezagospodarowanych obiektów  

 realizacja nietrafionych pomysłów 

 brak dostatecznej aktywizacji bezrobotnych 

 niewłaściwa edukacja  

 brak środków i możliwości zagospodarowania wszystkich obiektów 

wymagających modernizacji, renowacji i wyposażenia, a także 

budowy nowej infrastruktury  

 wpływ problemów globalnych (oświata) na środowiska lokalne  

 klęski żywiołowe  

 niszczenie środowiska naturalnego 

 zagrożenia środowisk z tzw. problemami społecznymi  

 duża konkurencyjność  

 brak wystarczających środków na realizację projektów przez 

mieszkańców  

 rywalizacja samorządów, skłócenie społeczności  

 brak alternatywy dla ludzi starszych  

 



  

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
Lokalna Grupa Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 

 

Problemy:  

 niedostateczna reklama regionu, brak spójnej promocji Gmin w kontekście Gór Sowich – niewłaściwe formy reklamy  

 brak zakładów pracy, możliwości rozwoju handlu   

 niski poziom wykształcenia i wiedzy  

 starzejące się społeczeństwo i emigracja ludzi młodych  

 brak produktu lokalnego, wytwórczości lokalnej dostatecznie wypromowanej 

 zbyt małe środki na infrastrukturę turystyczną, rekreacyjna i sportową  

 zanieczyszczenie środowiska poprzez używanie niewłaściwych paliw do ogrzewania mieszkań i domów  

 brak oddolnych inicjatyw  

 bezrobocie, niechęć do przekwalifikowywania się i samokształcenia  

 biurokracja 

 problemy społeczne (bieda, uzależnienia, alkoholizm, brak chęci do pracy, brak ciągłości dochodów) 

 słaba integracja społeczeństwa  

 niedostateczny rozwój infrastruktury  

 niedostateczna oferta kulturalna dla mieszkańców 

 niedostateczna oferta miejsc rekreacyjnych i rozrywki dla mieszkańców i turystów, a zwłaszcza dla rodzin i dzieci  

 obostrzenia w obszarach chronionych  

 brak własnych środków finansowych na realizację projektów  

 niedostateczna baza gastronomiczno – noclegowa  

 brak potrzeb wyższych 

 mała świadomość społeczna, niewykształcone potrzeby więzi społecznych 

 roszczeniowość  

 

 


