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GMINA JEDLINA ZDRÓJ – 17.09.2015  SZANSE I ZAGROŻENIA OBSZARU 
 

SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 większe rozpoznawanie terenu dzięki "złotemu 
pociągowi", 

 rozwój turystyki w regionie i w Polsce, 

 rozwój uzdrowiska, 

 odnalezienie źródeł geotermalnych i budowa 
turystyki termalnej,  

 odnawialne źródła energii, 

 unikatowe atrakcje turystyczne, walory krajobrazowe 
i kulturowe, 

 promocja regionu, 

 integracja i aktywność społeczna, 

 rozwój turystyki rowerowej, 

 zewnętrzne środki finansowe UE, Aglomeracji 
Wałbrzyskiej, LGD, 

 wykorzystanie dobrego położenia gminy tj. w centrum 
Sudetów Środkowych (wszędzie stosunkowo blisko), 

 brak środków finansowych, także zewnętrznych, 

 brak inicjatywy lub mała inicjatywa społeczna, 

 migracja ludzi młodych, 

 niepozyskiwanie funduszy – środków finansowych, 
niewykorzystane lub źle wydane środki, 

 brak zainteresowania ze strony inwestorów, 

 brak odpowiedniej promocji, 

 brak wspólnych działań pomiędzy gminami  
i stowarzyszeniami, 

 brak inwestycji, 

 brak rozwoju Uzdrowiska, ze względów 
ekonomicznych, w tym jego likwidacja, 

 niskie zarobki, 

 brak bazy noclegowej i gastronomicznej, 
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SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 moda na aktywne spędzanie czasu wolnego, 

 zapotrzebowanie na usługi zdrowotne i relaksacyjne 
(SPA, Wellnes, uzdrowisko), 

 powstanie nowych atrakcji turystycznych, 

 moda na biegi – unikalna trasa górska przez Tunel, 

 budowa wyciągu na Wielkiej Sowie, 

 odnowienie linii kolejowej, 

 rozwój Aglomeracji wałbrzyskiej, 

 pojawienie się nowych inwestorów z branży 
turystycznej, 

 napływ mieszkańców z zewnątrz i budowa domków 
jednorodzinnych  

(w dzielnicy Suliszów), 

 rozwój małej i średniej przedsiębiorczości z zakresu 
turystyki, 

 organizacja imprez masowych (sport i turystyka), 

 historia miejscowości przedwojennej i "miejskie 
legendy", 

 brak spójności w realizowaniu strategii  
LGD w kontekście strategii gminy, 

 biurokracja ( sztywna i formalna ), 

 brak finansowania lokalnych stowarzyszeń  
dla rozwoju i działania, 

 realizacja nietrafionych pomysłów, 

 uwarunkowania prawne, 

 wycofywanie się mimo deklaracji udziału, 

 zamykanie działalności przez przedsiębiorców 
działających w branży turystycznej z uwagi  
na wysokie podatki, składki ubezpieczeniowe,  
koszty działalności, 

 niska ilość turystów, 

 brak rezultatów w poszukiwaniach źródeł 
termalnych, 
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SSZZAANNSSEE    ZZAAGGRROOŻŻEENNIIAA  

 spadek bezrobocia, 

 agroturystyka, 

 baza noclegowa, 

 wykorzystanie bazy sportowej np. dla zgrupowań 
sportowców itp., 

 uruchomienie nowych miejsc pracy szczególnie  
dla osób młodych, absolwentów szkół wyższych  
o kierunku turystycznym, 

 duża ilość partnerów i osób zaangażowanych  
w tworzenie strategii, 

 duża wiedza Partnerstwa Sowiogórskiego szansą  
dla Jedliny (osoby działające w stowarzyszeniach), 

 spójność polityki pomocowej z innymi gminami 
partnerstwa pod hasłem "Gór Sowich", 

 brak wykształconej kadry menadżerskiej, 

 brak prywatyzacji Uzdrowiska Szczawno-Jedlina, 

 niż demograficzny, 

 brak rozwoju gospodarczego, 

 brak zainteresowania naszym regionem środowiska 
biznesowego, 

 duża konkurencja w turystyce, 

 oczekiwania bardzo wysokich standardów przez 
turystów np. restauracji, parków, kąpielisk, itp., 

 bezrobocie w regionie, 

 


