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GMINA NOWA RUDA – 03.09.2015  SZANSE I ZAGROŻENIA OBSZARU 
 

SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 Fundusze Unijne, środki zewnętrzne, 

 rozwój turystyki, rozwój regionu, 

 rozwój sektora narciarskiego, narciarstwa biegowego, 

 tworzenie ścieżek rowerowych i szlaków pieszych, 
które mogłyby łączyć sąsiednie gminy z naszą, 

 przypływ kapitału z zachodnich krajów Unii, 

 otwarcie na współpracę z innymi gminami, w aspekcie 
informacji turystycznej, 

 stworzenie warunków dla inwestorów, poprzez 
zwiększenie funduszy na inwestycje, 

 rozbudowa bazy noclegowej, 

 tworzenie lokalnych grup zajmujących się turystyką 
(aktywne uczestnictwo w tych grupach), 

 remont dostępnych zabytków ich promocja dzięki 
funduszom zewnętrznym, 
 

 brak rozwoju infrastruktury: drogowej, kanalizacji, 
internetu, informacyjnej, 

 niekorzystne, zmieniające się przepisy, 

 brak atrakcyjnej oferty pracy zwłaszcza dla ludzi 
młodych, 

 konkurencja innych regionów turystycznych, 

 migracja młodych, 

 likwidacja zakładów pracy, 

 brak inwestorów zewnętrznych, 

 nepotyzm we władzach lokalnych, 

 brak przepisów zachęcających w inwestowanie  
w turystykę, 

 złe planowanie, 

 niski przyrost naturalny, 

 biurokracja, 
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SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 zatrzymanie mieszkańców wyjeżdżających za granicę, 

 rozbudowa miejsc rekreacji np. małe boiska, place 
zabaw, 

 zmniejszenie biurokracji, 

 stworzenie miejsc pracy poprzez powstanie nowych 
zakładów pracy, 

 odpowiednia, wykwalifikowana kadra na 
stanowiskach zarządzających w instytucjach  
na terenie gminy, miasta, itp., 

 ciekawe oferty turystyczne, 

 ciekawe położenie terenu, 

 przychylność władz, 

 przejrzyste prawo, 

 mądre doradztwo, 

 korzystanie z doświadczenia innych, 

 napływ obcego kapitału, 

 wysokie bezrobocie, 

 niski poziom służby zdrowia, szkolnictwa, 

 niszczejące obiekty: kapliczki, schroniska, brak 
remontów, 

 brak inicjatywy społecznej w małych 
miejscowościach, chęci wspólnego działania –  
(można to poprawić poprzez działalność organizacji 
pozarządowych), 

 obciążenia skarbowe podatkowe dla potencjalnych 
inwestorów, 

 tworzenie atrakcji zbliżonych do naszej gminy,  
ale bardziej rozwiniętych, 

 brak wsparcia dla małych form biznesu, 

 brak dostatecznej aktywizacji bezrobotnych, 

 korupcja, 

 klęski żywiołowe, 
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SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 rozwój przemysłu, 

 zachęcanie ludzi którzy wyemigrowali, żeby 
inwestowali w region, 

 zacieśnianie współpracy na różnych poziomach 
społecznych, 

 kooperacja w turystyce i przemyśle aby zwiększyć 
potencjał, 

 bezpieczeństwo i swoboda tj. niezatłoczone szlaki , 
oraz umiarkowana urbanizacja, 

 otwarcie nieczynnych zakładów pracy, 

 umożliwienie rozwoju małych podmiotów 
gospodarczych, 

- 

 


