Analiza SWOT
Myśl I - Problemy dotyczą zawsze ludzi i standardów ich życia, a
nie zasobów. Zasoby materiałowe lub usługi stanowią wartość
tylko wtedy, kiedy służą ludziom.
Myśl II - W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się mocne i
słabe strony jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia
społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a szanse i
zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, znajdujące się w bliższym
lub dalszym otoczeniu społeczności.
Przedsiębiorczość/gospodarka
1. Mocne strony:
- atrakcyjne zasoby naturalne,
- predyspozycje do prowadzenia produkcji rolnej metodami ekologicznymi,
- atrakcyjne środowisko przyrodnicze i techniczne do rozwoju turystyki i rekreacji,
- tradycje łowieckie,
- wielofunkcyjny charakter prowadzonej działalności gospodarczej,
- tradycje wędkarskie i rybackie,
- rozwinięta sieć banków,
- duża powierzchnia terenów inwestycyjnych,
- działalność przedsiębiorstw i organizacji zrzeszających rybaków,
- zainteresowanie prowadzeniem inwestycji oddziaływujących na środowisko na
obszarze NATURA 2000.
2. Słabe strony:
- brak miejsca przygotowywania wyrobów regionalnych, tradycyjnych,
- ograniczony dostęp do internetu,
- rozdrobnienie gospodarstw rolnych,
- rozproszona zabudowa,
- niedostatki kapitału własnego,
- mała liczba stawów połowowych i zorganizowanych łowisk,
- mała ilość punktów gastronomii związanej z oferowaniem dań rybnych,
- słaba dostępność do jezior, a niekiedy brak dojścia,
- brak miejsca do wodowania łodzi,
- mało ilość realizowanych inwestycji,
- brak zintegrowanego systemu informacji turystycznej,
- brak zagospodarowania rzeki Drwęcy,
- mało społecznej odpowiedzialności biznesu.
- niski standard oferowanych usług turystycznych,
- niedostatek przetwórstwa rolno-spożywczego, produktów pszczelarskich i ryb,
- mała powierzchnia upraw miododajnych,
- mała ilość działań ze znamionami innowacyjnymi,

- niedostateczna ilość zakładów świadczących specjalistyczne naprawy pojazdów
samochodowych, budownictwa i dla rolnictwa,
- niedostateczna ilość powierzchni produkcyjnych,
- niedostateczna ilość specjalistycznego parku maszynowego do produkcji elementów
budowlanych, metalowych oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie i
przemyśle,
3. Szanse:
- wzrost zapotrzebowania na żywność ekologiczną,
- dostęp do środków pomocowych,
- wzrost liczby przybywających turystów,
- rozwój współpracy z sąsiednimi powiatami,
4. Zagrożenia:
- utrzymująca się niska stopa zysku,
- utrzymująca się niska opłacalność produkcji rolnej w małych gospodarstwach,

Środowisko naturalne
1. Silne strony:
- występowanie obszarów NATURA 2000 i innych form ochrony przyrody,
- atrakcyjne ukształtowanie powierzchni ziemi,
- wysoka jeziorność,
- duża różnorodność gatunkowa fauny i flory,
- duże powierzchnie lasów,
- niski stopień skażenia środowiska,
2. Słabe strony:
- występowanie nierównomiernego rozkładu lesistości,
- zanieczyszczanie śmieciami rowów przydrożnych i lasów,
- bardzo małe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
- mała ilość działań w kierunku ochrony środowiska i zachowania klimatu,
- niski stan wód powierzchniowych.
- występowanie obszarów NATURA 2000 i innych form ochrony przyrody
uniemożliwiające realizacji inwestycji.
3. Szanse:
- wsparcie finansowe,
- prowadzenie promocji obszaru, wyrobów przez kilka instytucji, jednostek,
4. Zagrożenia:
- występująca degradacja środowiska naturalnego w wyniku działalności człowieka,
- degradacja wód,
- występowanie gwałtownych, intensywnych zjawisk atmosferycznych / długotrwałe
susze, intensywne opady atmosferyczne /,
- eutrofizacja jezior,

Infrastruktura techniczna

1. Silne strony:
- wysoki odsetek gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej,
- sprawna realizacja inwestycji infrastrukturalnych,
2. Słabe strony:
- brak i zły stan techniczny chodników,
- niski standard nawierzchni dróg i brak wyznaczonych dróg dojazdowych do
gospodarstw,
- słabo rozwinięta infrastruktura techniczna,
- słabo rozwinięta baza sportowo-rekreacyjna,
- niedostateczna ilość świetlic wiejskich i obiektów dziennego pobytu osób
starszych,
- występowanie braków w oświetleniu ulicznym oraz na obiektach i w miejscach
publicznych,
- nie wystarczająca ilość ścieżek turystyczno-rekreacyjnych,
- brak ciągów pieszo-rowerowych,
- brak infrastruktury toru wodnego na Drwęcy i jeziorach,
- mała ilość wyznaczonych punktów widokowych,
- brak dojazdów do niektórych zbiorników wodnych,
- niedostateczna ilość indywidualnych oczyszczalni ścieków,
- zły stan techniczny oraz przestarzały system oczyszczania ścieków,
- mała ilość eksploatowanych urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł
odnawialnych,
- mała ilość budynków z elementami energooszczędnymi,
3. Szanse:
- istniejący dostęp do środków pomocowych,
- wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem,
- występowanie terenów nadających się na elementy infrastruktury technicznej,
- możliwość podłączenia do sieci gazowej,
4. Zagrożenia:
- niedostatek zewnętrznego wsparcia finansowego,

Potencjał ludzki
1. Silne strony:
- dodatni przyrost zamieszkałych osób,
- bogate dziedzictwo historyczno-kulturowe,
- prowadzenie edukacji ekologicznej,
- poczucie tożsamości i przynależności lokalnej,
- duża efektywność inicjatyw lokalnych,
- rozwój społeczeństwa informacyjnego,
- gotowość do zmian,
2. Słabe strony:
- wysoki odsetek osób zatrudnionych w rolnictwie,
- niekorzystna struktura wykształcenia,
- mała ilość animatorów kultury,
- słabo rozwinięta przedsiębiorczość,

- bardzo niska znajomość najbliższej okolicy,
- mała ilość imprez kulturalnych z udziałem turystów i mieszkańców,
- niedostateczne wsparcie organizacji pozarządowych,
- niski poziom kapitału ludzkiego i społecznego,
- mała ilość osób ze specjalistyczną wiedzą i specjalistycznymi kwalifikacjami,
- niski poziom zaufania społecznego,
- wzrastające zróżnicowanie rozwoju osobistego mieszkańców,
- mała aktywność wolontariatu,
- brak udokumentowanej znajomości gatunków grzybów,
- występowanie trwałego wysokiego bezrobocia w grupie osób młodych,
- wzrastające różnice w stanie posiadania,
- starzenie się społeczeństwa,
- występowanie potencjalnego wykluczenia społecznego.
- degradacja materialnych dóbr kultury,
- występowanie osób długotrwale bezrobotnych,
- występowanie wśród bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami,
- występowanie wśród bezrobotnych dużego odsetka osób z niskimi kwalifikacjami,
- występowanie wśród bezrobotnych wiele osób powyżej 50 roku życia,
- występowanie wśród bezrobotnych w większości kobiet,
- występowanie ukrytego bezrobocia,
3. Szanse:
- możliwość dokształcania dzięki środkom z UE,
- integracja europejska,
4. Zagrożenia:
- emigracja mieszkańców,
- brak wsparcia instytucji edukacyjnych w przeciwdziałaniu powstawania wykluczenia
społecznego.

