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WSTĘP 

Niniejszy raport jest podsumowaniem procesu konsultacji społecznych, który realizowany był 

na zlecenie Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” w okresie od 01.08.2015 do 

30.09.2015 r. na podstawie umowy nr L/R/01/2015 zawartej w dniu 02.04.2015r.  

Cele konsultacji było wypracowanie założeo do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 

2020, która będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”  

Kładąc szczególny nacisk na oddolnośd podejmowanych działao, założono szerokie włączenie 

mieszkaoców, organizacji społecznych, sektora gospodarczego oraz publicznego w proces 

podejmowania strategicznych decyzji. 

W tym celu opracowano scenariusz partycypacji społecznej mającej na celu: 

1. Badanie opinii mieszkaoców stanowiące diagnozę problemów i potrzeb dotyczącą 

danego środowiska lokalnego, 

 

2. Organizację warsztatów w każdej z 16 gmin wchodzących w skład LGD, których 

efektem było wypracowanie analizy SWOT dla każdej Gminy oraz pomysłów 

będących propozycją rozwiązao zdiagnozowanych problemów. 

 

3. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji społecznych z osobami 

zainteresowanymi w każdej z 16 gmin wchodzących w skład LGD. 
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I. BADANIE ANKIETOWE 

Celem badania ankietowego było uzyskanie informacji na temat problemów i potrzeb 

mieszkaoców i stanowi partycypacyjną diagnozę w zakresie przygotowywania LSR dla 

obszaru LGD na przyszły okres programowania. W połączeniu ze spotkaniami warsztatowymi 

i wypracowaną podczas nich analizą SWOT oraz propozycjami projektów badanie to daje 

podstawę do wypracowania i zaprezentowania stanowiska wspomagającego opracowanie 

przyszłych celów w nowej LSR.  

Badanie ankietowe (kwestionariusz ankietowy – załącznik nr 1) przeprowadzono w sposób 

bezpośredni oraz drogą elektroniczną na stronie www.lesnakrainalgd.pl. 

W badaniu wzięło udział 763 mieszkaoców gmin Ciasna, Herby, Kalety, Kochanowice, 

Koszęcin, Krupski Młyn, Miasteczko Śląskie, Pawonków, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, 

Sośnicowice, Toszek, Tworóg, Wielowieś oraz Zbrosławice.  

 

Pierwsze pytanie dotyczyło oferty dostępnej na terenie gminy bądź miasta związanej 

z zagospodarowaniem czasu wolnego. Pytanie podzielone zostało na 3 obszary: oferta 

kulturalna, oferta sportowo-rekreacyjna oraz pozostała. Ankietowani mogli przyporządkowad 

ocenę od 1 (zdecydowanie negatywna) do 5 (zdecydowanie pozytywna). 

 

 

 

1 
40% 

2 
20% 

3 
22% 

4 
15% 

5 
3% 

Jak oceniasz ofertę związaną z zagospodarowaniem czasu wolnego, 
dostępną na terenie gminy/miasta? - Oferta kulturalna 

http://www.lesnakrainalgd.pl/
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Dostępną ofertę kulturalna negatywnie (ocena 1 lub 2) oceniło 60% ankietowanych, w tym 

ponad 40% na najniższym poziomie. Jedynie niecałe 18% bieżący stan ocenia dobrze. 

 

 

 

Znacznie pozytywniej oceniona została dostępna oferta sportowo-rekreacyjna. W tym 

przypadku dobrze i bardzo dobrze oceniło ją 45% respondentów, a 38% uznało, że jest ona 

na średnim poziomie. Tylko 4% oceniło bieżącą sytuację jako bardzo złą. 
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Jak oceniasz ofertę związaną z zagospodarowaniem czasu wolnego, 
dostępną na terenie gminy/miasta? - Oferta sportowo-rekreacyjna 
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Jak oceniasz ofertę związaną z zagospodarowaniem czasu wolnego, 
dostępną na terenie gminy/miasta? - Pozostała oferta 
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Pozostała oferta spędzenia wolnego czasu na terenie miasta lub gminy oceniona została 

negatywnie. Ponad połowa ankietowanych (55%) oceniło ją źle i bardzo źle. Tylko pojedyncze 

osoby oceniły poziom oferty dobrze. 

 

Drugie pytanie ankiety dotyczyło sytuacji na rynku pracy. Zagadnienie poddano analizie na 

płaszczyźnie zarówno miejsc pracy, jak i możliwości oraz szans powodzenia własnej 

działalności gospodarczej (samozatrudnienie). 

 

 

Prawie połowa mieszkaoców biorących udział w ankiecie uznała, że jest bardzo trudno 

znaleźd pracę na terenie danej gminy/miasta (najniższa ocena).  
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Możliwośd znalezienia pracy na terenie gminy 
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Bardziej zróżnicowane oceny uzyskano w części dotyczącej szans powodzenia własnej 

działalności gospodarczej. Tylko 7% ankietowanych stwierdziło definitywnie, że własna 

działalnośd gospodarcza na terenie gminy/miasta nie ma szans powodzenia. Większośd 

oceniła te szanse w średnim i niskim przedziale. 

 

W trzecim pytaniu zastanawiano się, jakie działania najlepiej wpłynęłyby na poprawę 

warunków na rynku pracy na obszarze LGD (poza rolnictwem i hodowlą zwierząt) . 

Ankietowani mogli zaznaczyd 3, ich zdaniem, najistotniejsze czynniki. 
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32% 

3 
28% 
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17% 

5 
16% 

Szanse powodzenia własnej działalności gospodarczej (np. handel, 
usługi, agroturystyka, inne) 
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Zdecydowana większośd ankietowanych, jako działanie, które najlepiej wpłynęłoby na 

poprawę warunków na rynku pracy wskazało dotacje dla osób rozpoczynających działalnośd. 

Nie jest to zaskoczeniem, gdyż bezzwrotne środki pomocowe zawsze cieszą się dużym 

zainteresowaniem. W drugiej kolejności wskazano m.in. szkolenia i doradztwo oraz potrzebę 

utworzenia inkubatorów przedsiębiorczości, co również należy rozpatrywad w kontekście 

wsparcia merytorycznego poszerzonego o dodatkowe usługi dla biznesu (np. wynajem 

lokali). Z działao wpływających bezpośrednio na zatrudnienie w przedsiębiorstwach, 

kluczowe znaczenia dla ankietowanych miały staże oraz okresowe formy zatrudnienia 

finansowane z budżetu paostwa i innych źródeł. 

 

Kolejne pytanie dotyczyło określenia branży (dziedziny) przedsiębiorczości, która, zdaniem 

ankietowanych mogłaby stad się motorem rozwoju gospodarczego danej gminy bądź miasta. 

Mieszkaocy mieli do dyspozycji 3 punkty, które mogli przyznad jednej branży lub podzielid na 

kilka. 
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Inne

Usprawnienie systemu pośrednictwa pracy

Szkolenia i praktyki zawodowe dla bezrobotnych

Dotacje dla osób rozpoczynających lub rozwijających działalnośd
agroturystyczną

Staże i okresowe zatrudnienie finansowane z budżetu paostwa
lub innych źródeł

Dotowane, tanie kredyty dla przedsiębiorców

Stworzenie preferencyjnych warunków dla absolwentów
wchodzących na rynek pracy

Utworzenie inkubatorów przedsiębiorczości

Szkolenia i doradztwo z zakresu prowadzenia działalności
gospodarczej

Dotacje dla osób rozpoczynających działalnośd gospodarczą

Jakie działania najlepiej wpłynęłyby na poprawę warunków na rynku 
pracy na obszarze LGD  (poza rolnictwem i hodowlą zwierząt)?  
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Turystyka została wskazana przez ankietowanych, jako ta branża, która może stad się 

motorem rozwoju gospodarczego danej gminy/miasta. W pozostałych branżach ankietowani 

nie byli w stanie wskazad dominującej dziedziny i głosy rozłożyły się niemalże po równo 

pomiędzy produkcję, przetwórstwo i handel z niewielką przewagą działalności 

produkcyjnych. 

 

Kolejne, kluczowe pytanie ankiety dotyczyło tych działao, które powinny byd, zdaniem 

mieszkaoców wspierane przez Lokalną Grupę Działania. W tym przypadku ankietowani mieli 

do dyspozycji 10 punktów, które mogli rozdzielid na poszczególne aktywności. 

 

3% 

20% 

21% 

24% 

31% 
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Inne

Handel

Przetwórstwo

Produkcja

Turystyka

Przedsiębiorstwa z jakiej dziedziny mogą stad się motorem rozwoju 
gospodarczego twojej gminy/miasta?  
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Promocja zdrowia i aktywnych form wypoczynku

Inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, agroturystyki i
gastronomii w tym inwestycje w infrastrukturę

Zakładanie działalności gospodarczej  i  rozwój
przedsiębiorczości (z wyłączeniem usług rolniczych)

Co powinno byd najbardziej wspierane przez Lokalną Grupę Działania? 
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Zdecydowana większośd ankietowanych opowiedziała się za działaniami wspierającymi 

zakładanie i rozwój przedsiębiorczości oraz inicjatywami na rzecz rozwoju turystyki, 

agroturystyki i gastronomii. Dla ponad połowy zapytanych mieszkaoców ważne są również 

inicjatywy związane z promocją zdrowia i aktywnego trybu życia. Szczegółowy wykaz i 

pozostałe obszary na wykresie powyżej. 

 

O problemach społecznych, które są najbardziej odczuwalne i które wymagają pilnego 

rozwiązania mieszkaocy mogli się wypowiedzied w kolejnym, ostatnim już pytaniu. Do 

dyspozycji były 3 punkty, które można było przyznad jednej dziedzinie lub podzielid na kilka. 

 

 

 

Wyniki ankiety jednoznacznie wskazały trzy główne problemy społeczne z jakimi borykają się 

mieszkaocy badanych gmin. Zdecydowana większośd wskazała na emigrację młodych, 
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Przemoc w rodzinie
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Brak dostępu do nowoczesnej technologii
(komputer, internet)

Patologie (alkoholizm, narkomania)

Niedobór organizacji pomagających w
znalezieniu pracy

Bezrobocie

Mała aktywnośd środowisk lokalnych

Emigracja młodych i dobrze
wykształconych osób

Jakie problemy społeczne są najbardziej odczuwalne i wymagają 
pilnego rozwiązania? 
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wykształconych osób oraz w dalszej kolejności, niemalże po równo bezrobocie i niską 

aktywnośd środowisk lokalnych.  

 

Metryczka 

 

 

W ankiecie wzięło udział 763 respondentów, z czego 57% stanowiły kobiety, a 43% 

mężczyźni. 
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Największą grupę stanowiły osoby w wieku 35-44 lat (31%). Prawie 90% stanowiły osoby w 

wieku produkcyjnym (25-64 lata). 

 

 

 

Ponad połowę ankietowanych stanowiły osoby z wykształceniem wyższym. Pozostali 

posiadali wykształcenie zawodowe, średnie lub pomaturalne. Zaledwie kilka osób posiadało 

niższy poziom wykształcenia. 
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Ponad 85% ankietowanych stanowili niemal po równo przedsiębiorcy oraz pracownicy 

sektora publicznego i prywatnego. 

 

Procentowy udział ankiet z poszczególnych gmin przedstawiono na poniższym wykresie. 
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Podsumowanie wyników ankiety 

 

Badanie miało służyd dwóm celom:  

 poznaniu stanu obecnego dotyczącego jakości życia mieszkaoców w poszczególnych 

gminach obszaru LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska, w różnych grupach wiekowych, 

w podziale na płed, grupy zawodowe oraz wykształcenie (pytania 1,2 i 6 ankiety).  

 określeniu potrzeb i kierunków działao dla nowego okresu programowania (pytania 

3, 4 i 5 ankiety). 

Szeroka akcja promocyjno-informacyjna dotycząca konsultacji społecznych prowadzona 

przez pracowników biura LGD i Zarządy poszczególnych Gmin pozwoliła na szeroką 

partycypację społeczną w zakresie diagnozy obszaru. Przeprowadzenie badania na grupie 

mieszkaoców 763 osób można uznad za wystarczające do wyciągnięcia wniosków 

dotyczących zarówno obecnej sytuacji w obszarze jakości życia mieszkaoców jak i trendach w 

określaniu celów na okres programowania 2014 – 2020. 
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II. PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW W RAMACH KONSULTACJI 

SPOŁECZNYCH  

1. Harmonogram i plan warsztatów 

 

Warsztaty zostały przeprowadzone zgodnie z zaplanowanym harmonogramem: 

L.P. GMINA 
TERMIN 

SPOTKANIA 
MIEJSCE SPOTKANIA 

GODZINY 

SPOTKANIA 

1. Tworóg 03.08.2015 Sala Posiedzeo Urzędu Gminy, ul. Zamkowa 16, 42-690 Tworóg 11:00 do 17:00 

2. Kalety 04.08.2015 Miejski Dom Kultury w Kaletach ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety 14:00 do 20:00 

3. Sośnicowice 12.08.2015 
Sala Sesyjna Miejsko-Gminnego Domu Kultury ul. Kościuszki 22, 

44-153 Sośnicowice 
12:00 do 18:00 

4. Toszek 13.08.2015 
Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Toszku ul. B. Chrobrego 2, 44-

180 Toszek 
14:00 do 20:00 

5. Pilchowice 31.08.2015 Świetlica Wiejska w Wilczy ul. Karola Miarki 123, 44-145 Wilcza 14:00 do 20:00 

6. Wielowieś 02.09.2015 
Gminny Ośrodek Kultury Wielowieś, ul. Główna 47, 44-187 

Wielowieś 
14:00 do 20:00 

7. Pyskowice 03.09.2015 
Sala Sesyjna Urząd Miejski Pyskowice ul. Strzelców Bytomskich 3, 

44-120 Pyskowice 
10:00 do 16:00 

8. 
Miasteczko 

Śląskie 
04.09.2015 

Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim ul. Srebrna 24, 42-

610 Miasteczko Śląskie 
14:00 do 20:00 

9. Krupski Młyn 07.09.2015 
Gminny Ośrodek Kultury w Potępie, ul. Tarnogórska 4a, 42-693 

Potępa 
14:00 do 20:00 

10. Ciasna 08.09.2015 Urząd Gminy Ciasna, ul. Nowa 1a, 42-793 Ciasna 12:00 do 18:00 

11. Herby 09.09.2015 
Gminne Centrum Kultury i Informacji w Herbach ul. Lubliniecka 

31, 42-284 Herby 
14:00 do 20:00 

12. Zbrosławice 10.09.2015 
Centrum Usług Publicznych w Zbrosławicach ul. Oświęcimska 2A, 

42-674 Zbrosławice 
12:00 do 18:00 

13. Kochanowice 11.09.2015 
Gminne Centrum Kultury i Informacji w Kochanowicach ul. 

Lubliniecka 5, 42-713 Kochanowice 
10:00 do 16:00 

14. Koszęcin 14.09.2015 Dom Kultury w Koszęcinie ul. Sobieskiego 11a, 42-286 Koszęcin 14:00 do 20:00 
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15. Pawonków 15.09.2015 
Świetlica Społeczno-Kulturalna w Pawonkowie, ul. Skrzydłowicka 

5, 42-772 Pawonków 
14:00 do 20:00 

16 Rudziniec 16.09.2015 
Sala Sesyjna Urzędu Gminy Rudziniec ul. Gliwicka 26, 44-160 

Rudziniec 
14:00 do 20:00 

 

Każde z 16 warsztatów trwało 6 godz. lekcyjnych i przebiegało według jednego 

szczegółowego planu: 

1. Przedstawienie założeo inicjatywy LEADER na lata 2014-2020  

2. Zidentyfikowanie zasobów i problemów dotyczących środowiska lokalnego – 

przeprowadzenie ANALIZY SWOT, 

3. Budowa projektów do realizacji w ramach LSR – praca w grupach tematycznych: 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, sektor publiczny, mieszkaocy, 

4. Prezentacja wyników prac, 

5. Przedstawienie dalszych etapów prac nad Lokalną Strategią Rozwoju dla obszaru 

LGD. 

 

Łącznie w okresie od 03 sierpnia 2015 roku do 16 września 2015 roku przeprowadzono 16 

szkoleo, po jednym w każdej gminie, w których uczestniczyło 401 przedstawicieli LGD. 

 

Zestawienie udziału poszczególnych grup interesariuszy z podziałem na Gminy: 

 Konsultacje społeczne LSR LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – udział w warsztatach 

Lp. Gmina Społeczny Gospodarczy Publiczny Mieszkaocy RAZEM 

1 Ciasna 5 13 4 2 24 

2 Herby 18 5 21 12 56 

3 Kalety 10 4 7 6 27 

4 Kochanowice 1 3 4 8 16 

5 Koszęcin 7 21 6 13 47 

6 Krupski Młyn 9 2 8 1 20 

7 Miasteczko Śląskie 3 2 3 7 15 

8 Pawonków 6 3 4 2 15 
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9 Pilchowice 9 2 9 5 25 

10 Pyskowice 8 6 18 2 34 

11 Rudziniec 11 1 3 1 16 

12 Sośnicowice 4 2 9 1 16 

13 Toszek 13 8 6 5 32 

14 Tworóg 2 4 13 5 24 

15 Wielowieś 7 2 6 1 16 

16 Zbrosławice 4 3 6 5 18 

 RAZEM 117 81 127 76 401 

 

Zestawienie udziału poszczególnych grup interesariuszy z podziałem na Powiaty: 

 Konsultacje społeczne LSR LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” – udział w warsztatach 

Lp. Powiat Społeczny Gospodarczy Publiczny Mieszkaocy RAZEM 

1 lubliniecki 37 45 39 37 158 

2 tarnogórski 28 15 37 24 104 

3 gliwicki 52 21 51 15 139 

 

Średnia liczba osób na warsztatach: 25 
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2. Prezentacja wypracowanych podczas warsztatów analiz SWOT dla gmin 

wchodzących w skład LGD 

Uczestnicy każdego z warsztatów (każdorazowo byli to przedstawiciele czterech sektorów) 

po zapoznaniu się z założeniami inicjatywy LADER na lata 2014 -2020 oraz wypełnieniu 

ankiety diagnozującej problemy i oczekiwania wzięli udział w wypracowaniu analizy SWOT 

dla danej gminy. 

Wyniki prac w każdej z 16 gmin prezentowane są w kolejności alfabetycznej. 

 

2.1. Analiza SWOT dla Gminy Ciasna 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja wsi na granicy woj. śląskiego 

i opolskiego, 

2. Dobra komunikacja drogowa i kolejowa 

z dużymi miastami,  

3. Korzystne walory przyrodnicze i 

krajobrazowe – większośd obszaru 

stanowią lasy, 

4. Kopalnia gliny i piasku, 

5. Zasoby kulturowe: Zespół Pałacowo-

Parkowy w Ciasnej, Sierakowie Śląskim i 

Wędzinie, Fajczarnia w Zborowskiem, 

6. Walory przyrodnicze: Park 

Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą, 

Rezerwat Cisów, Łęg nad Młynówką, 

7. Duże skupisko firm, 

8. Niskie bezrobocie, 

9. System zwolnieo podatkowych dla firm, 

10. Kilkanaście wspólnot skupionych wokół 

różnych kół zainteresowao, 

11. Dobra infrastruktura sportowo-

rekreacyjna, 

12. Stawy hodowlane, 

13. Bogata oferta imprez sportowych, 

 

1. Niewielka liczba organizacji 

pozarządowych, 

2. Niewykorzystane obiekty sportowe, 

3. Niska aktywnośd społeczna seniorów i 

młodzieży, 

4. Brak oferty zajęd pozalekcyjnych, 

5. Duża grupa rodzin dysfunkcyjnych i 

brak strategii dot. pracy z nimi, 

6. Uciążliwośd pieczarkarni, 

7. Brak osób chętnych do pracy, 

8. Wzrost liczby mieszkaoców w wieku 

poprodukcyjnym słaba komunikacja 

międzypokoleniowa, 

9. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych – bariery 

architektoniczne, 

10. Słaba aktywnośd młodzieży, 

11. Brak lidera do aktywizacji młodzieży, 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

2. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

3. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

 

 

1. Emigracja i migracja zarobkowa 

młodych wykształconych i aktywnych 

osób, 

2. Niski przyrost naturalny, 

3. Przerosty biurokratyczne, 

4. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

5. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

6. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

7. Wypływ firm i inicjatyw poza gminę, 

8. Ekspansja wielopowierzchniowych 

sklepów 

 

 

 

2.2. Analiza SWOT dla Gminy Herby 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Położenie geograficzne teren Parku 

krajobrazowego nad Liswartą).  

2. Lokalizacja wsi w niedalekiej odległości 

od aglomeracji śląskiej i miasta 

Częstochowa, 

3. Korzystny mikroklimat, 70% pow. 

Gminy stanowią lasy 

4. Dobre zaplecze handlowe oraz poczta, 

stacja benzynowa i bank, 

5. Skanalizowane miejscowości, 

6. Własna oczyszczalnia ścieków, 

7. Zwodociągowane miejscowości, 

8. Własne ujęcie wody i stacja 

uzdatniania, 

1. Niedostateczne wykorzystanie 

potencjału turystycznego (zasobów 

przyrodniczo krajobrazowych), 

2. Niewykorzystanie potencjału ludzkiego,  

3. Bezrobocie – brak miejsc pracy, 

4. Słaba promocja wsi, 

5. Duża liczba osób korzystających z opieki 

społecznej, 

6. Rosnąca patologia społeczna, 

7. Słabo rozwinięta infrastruktura 

turystyczna, gastronomiczna, 

noclegowa, 

8. Niska aktywnośd społeczna młodzieży, 

9. Brak rozbudowanego kompleksu ścieżek 
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9. Duża liczba zakładów pracy, 

10. Aktywne koło emerytów, 

11. Kryta pływalnia, 

12. Hala sportowa, boiska trawiaste i 

wielofunkcyjne, 2 korty tenisowe 

13. Obiekt Gminnego Centrum Kultury, 

14. Relatywnie duża liczba wykształconych 

młodych osób, 

 

 

rowerowych, 

10. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

11. Niska świadomośd ekologiczna 

mieszkaoców, 

12. Niski poziom przedsiębiorczości 

mieszkaoców, 

13. Słaba oferta kulturalna, 

14. Niska aktywnośd gospodarcza 

mieszkaoców, 

15. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych 

oraz istniejących firm, 

16. Słaba oferta zajęd dla małych dzieci, 

brak żłobków i innych form opieki nad 

małymi dziedmi 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych 

dla rozwoju turystyki krajoznawczej 

pieszej i rowerowej, 

2. Położenie geograficzne w pobliżu 

Częstochowy, 

3. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

4. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

5. Wzrost liczby osób uprawiających sport 

6. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

turystyczne, rekreacyjne i hotelarskie, 

7. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

8. Wzrost zainteresowania tradycyjną 

kulturą wiejską i tradycyjnymi 

produktami, 

9. Wykorzystanie potencjału ludzkiego, 

10. Rozwój bazy turystyczno-noclegowej, 

11. Rozwój instrumentów wsparcia dla 

przedsiębiorców, 

12. Rozwój działalności gospodarczej 

1. Migracja młodych wykształconych 

aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

4. Uciążliwy pod względem 

bezpieczeostwa pieszych i rowerzystów, 

zanieczyszczeo i hałasu transport 

samochodowy, 

5. Ograniczone możliwości finansowe gmin 

wiejskich, 

6. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

8. Zubożenie społeczne. 

 

 

 

 



Raport koocowy z przebiegu procesu konsultacji społecznych związanych z tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnego przez 
Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” 
 

 
 

23 
 
 

związanej z turystyką, rekreacją i 

przetwórstwem rolno-spożywczym. 

 

2.3. Analiza SWOT Dla Gminy Kalety 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja w równej odległości od 

aglomeracji śląskiej i miasta 

Częstochowa,  

2. Duże zalesienie Gminy – 80% obszaru, 

3. Dobra komunikacja drogowa w 

sąsiedztwie dobrze rozwijający się Port 

Lotniczy Katowice-Pyrzowice, 

autostrada A1 oraz drogi ekspresowe. 

4. Prężnie działający Dom Kultury, 

5. Aktywna społecznośd lokalna, 

6. Dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne, 

7. Ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne, 

8. Najstarszy w Europie cis pospolity (500 

lat), 

9. Historyczna Aleja Dębów, 

10. Zabytkowa architektura sakralna, 

11. Pałac myśliwski Donnersmarcków w 

Zielonej, 

1. Niewykorzystane zasoby przyrodnicze i 

krajoznawcze, 

2. Słaba oferta rekreacyjno-sportowa, 

3. Brak inkubatora przedsiebiorczości, 

4. Brak podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych w miejscach 

publicznych, 

5. Słaba oferta instytucji finansowych i biur 

rachunkowych, 

6. Niedostatecznie zagospodarowany 

zbiornik wodny, 

7. Niska świadomośd ekologiczna 

mieszkaoców, 

8. Słaba oferta zajęd dla młodzieży, 

9. Niska aktywnośd gospodarcza 

mieszkaoców, 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

2. Osoby powracające z zagranicy z 

doświadczeniem zawodowym, 

3. Wzrost liczby aktywnych seniorów, 

4. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

5. Rozwój instrumentów wsparcia dla 

przedsiębiorców, 

1. Migracja młodych wykształconych 

aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

4. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

5. Zanieczyszczenie środowiska. 
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2.4. Analiza SWOT Dla Gminy Kochanowice 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Trasy rowerowe, konne, turystyczne,  

2. Lokalizacja wsi w niedalekiej odległości 

od aglomeracji śląskiej i miasta 

Częstochowa, 

3. Korzystny mikroklimat, 70% pow. Gminy 

stanowią lasy 

4. Teren parku z zamkiem w Kochcicach 

sanatorium –szpital rehabilitacyjny), 

5. Sanktuarium w Lubecku, 

6. Stadnina koni, gospodarstwa 

agroturystyczne ze stawami rybnymi, 

7. Punkt informacji turystycznej i 

wolontariatu, 

8. Park rododendronów, 

9. Lokalne cykliczne imprezy integracyjne 

(święto lipy, święto dojrzałej wiśni, 

zdrowej żywności, „ciapkapusty” itd.) 

10. Aktywne organizacje pozarządowe, 

11. Dobrze działające Dom Kultury oraz 

świetlice wiejskie, 

12. Boisko wielofunkcyjne, park linowy, 

strzelnica, tor na kłady, 

13. Odradzające się harcerstwo, 

14. Tereny pod zabudowę domków 

letniskowych, 

 

1. Słaba jakośd oferty agroturystycznej, 

2. Zbyt mało miejsc noclegowych,,  

3. Brak połączeo komunikacji publicznej do 

Lublioca i między sołectwami,, 

4. Słaba promocja wsi, 

5. Duża liczba osób korzystających z opieki 

społecznej, 

6. Niska aktywnośd społeczna młodzieży, 

7. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

8. Niska świadomośd ekologiczna 

mieszkaoców, 

9. Niski poziom przedsiębiorczości 

mieszkaoców, 

10. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych 

oraz istniejących firm, 

11. Słaba oferta zajęd dla małych dzieci, 

brak żłobków i innych form opieki nad 

małymi dziedmi. 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych 

dla rozwoju turystyki krajoznawczej 

pieszej i rowerowej, 

2. Położenie geograficzne w pobliżu 

Częstochowy, 

3. Możliwości pozyskania środków 

1. Migracja młodych wykształconych 

aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

4. Ograniczone możliwości finansowe gmin 
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finansowych z Unii Europejskiej, 

4. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

5. Wzrost liczby osób uprawiających sport 

6. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

turystyczne, rekreacyjne i hotelarskie, 

7. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

8. Wzrost zainteresowania tradycyjną 

kulturą wiejską i tradycyjnymi 

produktami, 

9. Wykorzystanie potencjału ludzkiego, 

10. Rozwój bazy turystyczno-noclegowej, 

11. Rozwój instrumentów wsparcia dla 

przedsiębiorców, 

12. Rozwój działalności gospodarczej 

związanej z turystyką, rekreacją i 

przetwórstwem rolno-spożywczym. 

wiejskich, 

5. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

6. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

7. Zubożenie społeczne. 

 

 

 

 

 

 

2.5. Analiza SWOT Dla Gminy Koszęcin 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja wsi w niedalekiej odległości 

od aglomeracji śląskiej i miasta 

Lubliniec, 

2. Korzystne walory przyrodnicze i 

krajobrazowe – większośd obszaru 

stanowią lasy, 

3. Siedziba Zespołu Pieśni i Taoca „ŚLĄSK”,  

4. Duża liczba gospodarstw rolnych pow. 

50ha, 

5. Zakłady sektora energetycznego i 

cieplnego, 

6. Dwie oczyszczalnie ścieków, kanalizacja 

w 3 miejscowościach, 

7. Śląskie Centrum Edukacji Regionalnej, 

8. Dobrze rozwinięta sied ośrodków 

1. Miejscowy brak wodociągu, 

2. Komunikacja publiczna niedostosowana 

do potrzeb mieszkaoców, 

3. Wysokie bezrobocie,  

4. Niedostateczna ilośd ścieżek 

rowerowych, 

5. Słaba infrastruktura drogowa, 

6. Brak oferty dla dzieci do lat 4, 

7. Uciążliwe wysypisko w Sadowiu, 

8. Wzrost liczby mieszkaoców w wieku 

poprodukcyjnym słaba komunikacja 

międzypokoleniowa, 

9. Słaba skutecznośd promocji jej osiągnięd 

w Internecie, 

10. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych – bariery 
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zdrowia, 

9. Kultywowanie tradycji, dobrze 

działające chóry, 

10. Luneta w Domu Kultury, 

11. Wysoki stopieo integracji społecznej, 

12. Ośrodek rehabilitacji dzieci 

niepełnosprawnych w Rusinowicach, 

13. Wysoki odsetek uzdolnionych 

artystycznie mieszkaoców, 

14. Duża liczba organizacji pozarządowych, 

15. Dobra infrastruktura sportowo-

rekreacyjna, 

16. Bogata oferta imprez sportowych, 

architektoniczne, 

11. Niskie kwalifikacje osób pozostających 

bez pracy, 

12. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych 

oraz istniejących firm, 

 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych 

dla rozwoju turystyki krajoznawczej 

pieszej i rowerowej, 

2. Położenie geograficzne w pobliżu 

Częstochowy, 

3. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

4. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

5. Wzrost liczby aktywnych seniorów, 

6. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

turystyczne, rekreacyjne i hotelarskie, 

7. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

8. Wzrost zainteresowania tradycyjną 

kulturą wiejską i tradycyjnymi 

produktami, 

1. Emigracja i migracja zarobkowa 

młodych wykształconych i aktywnych 

osób, 

2. Niski przyrost naturalny, 

3. Przerosty biurokratyczne, 

4. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

5. Ograniczone możliwości finansowe gmin 

wiejskich, 

6. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 
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2.6. Analiza SWOT Dla Gminy Krupski Młyn 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja wsi w centrum województwa 

śląskiego, 

2. Korzystne walory przyrodnicze i 

krajobrazowe – większośd obszaru 

stanowią lasy, 

3. Zagłębie runa leśnego, 

4. Zakład produkcji materiałów 

wybuchowych, 

5. Kilkanaście wspólnot skupionych wokół 

różnych kół zainteresowao, 

6. Bardzo dobra infrastruktura sportowo-

rekreacyjna, 

7. Oczyszczalnia ścieków,, 

8. Bogata oferta imprez sportowych, 

 

1. Brak komunikacji pomiędzy 

wspólnotami, 

2. Niewielka liczba organizacji 

pozarządowych,, 

3. Niska aktywnośd społeczna seniorów i 

młodzieży, 

4. Duża grupa rodzin dysfunkcyjnych i brak 

strategii dot. pracy z nimi, 

5. Zbyt duża liczba osób korzystających z 

OPS, 

6. Uzależnienie od jednego pracodawcy 

(NITROERG) 

7. Starzejące się społeczeostwo, 

8. Komunikacja publiczna niedostosowana 

do potrzeb mieszkaoców, 

9. Wzrost liczby mieszkaoców w wieku 

poprodukcyjnym słaba komunikacja 

międzypokoleniowa, 

10. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych – bariery 

architektoniczne, 

11. Niskie kwalifikacje osób pozostających 

bez pracy, 

12. Brak zasięgu sieci Internet w 1 

sołectwie, 

13. Niewykorzystany potencjał zbiorników 

wodnych, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych 

dla rozwoju turystyki krajoznawczej 

pieszej i rowerowej, 

2. Położenie geograficzne w Lublioca, 

3. Możliwości pozyskania środków 

1. Emigracja i migracja zarobkowa 

młodych wykształconych i aktywnych 

osób, 

2. Niski przyrost naturalny, 

3. Przerosty biurokratyczne, 
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finansowych z Unii Europejskiej, 

4. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

5. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

 

4. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

5. Ograniczone możliwości finansowe gmin 

wiejskich, 

6. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

 

2.7. Analiza SWOT dla Gminy Miasteczko Śląskie 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja w niedalekiej odległości od 

lotniska w Pyrzowicach,  

2. Duże zalesienie Gminy, 

3. Dobra komunikacja drogowa, 

4. Brak sklepów wielkopowierzchniowych, 

5. Dobre zaplecze sportowo-rekreacyjne, 

6. Kościółek z dzwonnicą z XVII w.na szlaku 

zabytków architektury sakralnej, 

7. Stacja kolejki wąskotorowej, 

8. Kilka tras rowerowych, 

9. Leśniczówka z piecem chlebowym z 

1917 r. przy Hotelu Zacisze, 

10. Kilka zakładów pracy: Huta Cynku, 

Tartak, Zakłady meblarskie, 

11. Aktywni seniorzy, 

 

1. Brak inkubatora przedsiebiorczości, 

2. Brak podjazdów dla osób 

niepełnosprawnych w miejscach 

publicznych, 

3. Uciążliwośd dużego ruchu 

samochodowego (drogi 908 i 912), 

4. Słaba oferta instytucji finansowych i biur 

rachunkowych, 

5. Niezagospodarowane jezioro, 

6. Niezagospodarowana stacja kolejki 

wąskotorowej, 

7. Niska świadomośd ekologiczna 

mieszkaoców, 

8. Słaba oferta kulturalna, 

9. Niska aktywnośd gospodarcza 

mieszkaoców, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

2. Osoby powracające z zagranicy z 

doświadczeniem zawodowym, 

3. Wzrost liczby aktywnych seniorów, 

1. Migracja młodych wykształconych 

aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 
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4. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

5. Rozwój instrumentów wsparcia dla 

przedsiębiorców, 

 

kultury masowej, 

4. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

5. Zanieczyszczenie środowiska. 

 

2.8. Analiza SWOT Dla Gminy Pawonków 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja wsi w niedalekiej odległości 

od aglomeracji śląskiej i miasta 

Częstochowa, 

2. Korzystne walory przyrodnicze i 

krajobrazowe – 43% obszaru stanowią 

lasy, 

3. Dobra komunikacja drogowa z Opolem i 

Katowicami,  

4. Odkrycia paleontologiczne, 

5. Duże, wyspecjalizowane gospodarstwa 

rolne, 

6. Wysoka produkcja mleka, drobiu, zboża, 

pomidorów,  

7. Dobrze rozwinięte pszczelarstwo, 

8. Dobra baza sportowa ( 5 boisk 

pełnowymiarowych, hala sportowa, 

orlik, ścieżki sportowo-rekreacyjne, 

9. Bogata oferta imprez sportowych, 

10. Duża aktywnośd społeczna 

mieszkaoców, 

11. Duży potencjał organizacji 

pozarządowych, 

1. Niewykorzystany potencjał turystyczny, 

2. Zbyt mało miejsc noclegowych,,  

3. Brak połączeo komunikacji publicznej 

między sołectwami,, 

4. Słaba infrastruktura komunalna, 

5. Słaba oferta kulturalna, 

6. Wzrost liczby mieszkaoców w wieku 

poprodukcyjnym, 

7. Niska innowacyjnośd przedsiębiorstw, 

8. Niewykorzystanie potencjału obiektów 

gminnych, 

9. Brak chodników i oświetlenia, 

10. Słaba skutecznośd promocji gminy i jej 

osiągnięd, 

11. Niskie dochody własne gminy w 

przeliczeniu na 1 mieszkaoca, 

12. Mała gęstośd zaludnienia, 

13. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych – bariery 

architektoniczne, 

14. Niska świadomośd ekologiczna 

mieszkaoców, 

15. Niski poziom przedsiębiorczości 

mieszkaoców, 

16. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych 

oraz istniejących firm 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych 

dla rozwoju turystyki krajoznawczej 

pieszej i rowerowej, 

2. Położenie geograficzne w pobliżu 

Częstochowy, 

3. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

4. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

5. Wzrost liczby osób uprawiających sport 

6. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

turystyczne, rekreacyjne i hotelarskie, 

7. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

8. Wzrost zainteresowania tradycyjną 

kulturą wiejską i tradycyjnymi 

produktami, 

1. Emigracja i migracja zarobkowa 

młodych wykształconych i aktywnych 

osób, 

2. Niski przyrost naturalny, 

3. Przerosty biurokratyczne, 

4. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

5. Ograniczone możliwości finansowe gmin 

wiejskich, 

6. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

Zanieczyszczenie środowiska -choroby 

pszczół 

 

2.9. Analiza SWOT dla Gminy Pilchowice 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Położenie geograficzne w części Parku 

krajobrazowego na szlaku Cystersów.  

2. Lokalizacja wsi w niedalekiej odległości 

od aglomeracji śląskiej i autostrady A4, 

3. Kolej wąskotorowa Stanica – Rudy 

Wielkie, 

4. Korzystny mikroklimat – Szpital Chorób 

Płuc 

5. Prężnie działające kluby sportowe, 

6. Aktywni sołtysi i rady sołeckie, 

7. Dobra współpraca społeczności lokalnej, 

8. Młoda i aktywna władza lokalna, 

9. Sied bibliotek,  

10. Dom kultury w Wilczy i Żernicy, 

11. Relatywnie duża liczba dzieci. 

1. Skanalizowane tylko dwa sołectwa : 

Żernica i Pilchowice. 

2. Brak połączeo komunikacyjnych 

pomiędzy sołectwami. 

3. Duże rozproszenie sołectw. 

4. Utrudniony dostęp do Internetu,  

4.2 Utrudniony dostęp do lekarzy – 

specjalistów, 

5. Zły stan dróg lokalnych, 

6. Niska aktywnośd społeczna młodzieży, 

7. Niska świadomośd ekologiczna 

mieszkaoców, 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Budżet Gminy jest niezależny od 

podatku od eksploatacji górniczej, 

2. Moda osiedlanie się na wsi, 

3. Rozwój turystyki weekendowej, 

4. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

5. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

6. Wzrost liczby osób uprawiających sport, 

7. Powroty byłych mieszkaoców z 

emigracji, 

8. Wykorzystywanie OZE, 

1. Emigracja młodych wykształconych 

aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zagrożenie zamykaniem kopalo, w 

których pracują mieszkaocy, 

4. Odpływ mieszkaoców śląska w inne 

regiony, 

5. Niestabilne prawo, 

6. Obciążenia podatkowe, 

7. Przepisy niesprzyjające działalności 

gospodarczej. 

 

 

2.10. Analiza SWOT dla Gminy Pyskowice 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja wsi w niedalekiej odległości 

od Gliwic i autostrady A4, 

2. Dobry układ komunikacyjny, obwodnica 

3. Istniejące stare parki i tereny 

rekreacyjne, 

4. Bliskośd zbiorników wodnych – 

Dzierżno, Pławniowice, 

5. Siedziby dużych firm, 

6. Tradycja inkubatora przedsiebiorczości, 

7. Dobra współpraca społeczności lokalnej, 

8. Samorząd chętny do współpracy, 

9. Aktywna częśd społeczności lokalnej, 

10. Dobra infrastruktura sportowa, 

11. Dobre warunki do rozwoju 

pszczelarstwa. 

1. Spadek liczby mieszkaoców, 

2. Brak promocji podejmowanych działao, 

3. Brak ścieżek rowerowych, 

4. Brak oferty pozasportowej dla 

młodzieży i osób starszych, 

5. Niska aktywnośd społeczna i zawodowa 

osób po 50. Roku życia, 

6. Brak organizacji młodzieżowych, 

7. Brak miejsc integracji i rekreacji 

rodzinnej, 

8. Niewykorzystany zasób jeziora Dzierżno, 

9. Zły stan dróg i chodników na terenie 

miasta, 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Rozwój dróg krajowych i autostrad, 1. Emigracja zarobkowa młodych 
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2. Rozwój połączeo komunikacyjnych w 

ramach ZIT, 

3. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

4. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

5. Wzrost liczby osób uprawiających sport, 

6. Wykorzystywanie OZE. 

 

aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zatłoczone drogi Gliwice – Pyskowice,, 

4. Odpływ mieszkaoców śląska w inne 

regiony, 

5. Niejasne i niestabilne prawo, 

6. Obciążenia podatkowe, 

7. Niedostosowanie systemu edukacji do 

rynku pracy. 

8. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne. 

 

2.11. Analiza SWOT dla Gminy Rudziniec 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja wsi w niedalekiej odległości 

od Gliwic i w pobliżu autostrady A4, 

2. Bliskośd zbiorników wodnych, 

3. Napływ nowych mieszkaoców, 

4. Aktywne organizacje pozarządowe, 

aktywnośd mieszkaoców, 

5. Infrastruktura sportowa: 8 boisk 

wielofunkcyjnych, 

6. Dobra współpraca szkół ze 

środowiskiem lokalnym, 

7. Skanalizowane 95% gminy, 

8. Dziedzictwo kulturowe, zabytki w tym 

pałace, 

9. Duża ilośd letnich imprez plenerowych, 

10. Trzy orkiestry,  

11. Świetlice prowadzone przez OPS.  

 

1. Słaby transport lokalny 

2. Konflikty wieś – miasto 

3. Słabe wyposażenie obiektów 

sportowych, 

4. Duże zanieczyszczenie zbiornika 

Rzeczyce, 

5. Nie jednoznacznie określona własnośd 

zbiorników wodnych, 

6. Brak odpowiednio przygotowanych 

ścieżek rowerowych, 

7. Zły stan zabytków będących z 

prywatnych rękach, 

8. Nie wszystkie obiekty dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

9. Słaba komunikacja publiczna z 

Gliwicami, 

10. Brak opieki nad osobami starszymi, 

11. Duże rozproszenie miejscowości, 

12. Niewykorzystanie potencjału ludzkiego,  

13. Bezrobocie – brak miejsc pracy, 

14. Niska aktywnośd społeczna młodzieży, 

15. Niska świadomośd ekologiczna 
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mieszkaoców, 

16. Niska aktywnośd gospodarcza 

mieszkaoców, 

17. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych 

oraz istniejących firm, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

2. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

3. Wzrost liczby osób uprawiających sport, 

4. Wzrost aktywności seniorów, 

5. Rozwój globalnej sieci Internet. 

1. Emigracja młodych aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

4. Ograniczone możliwości finansowe gmin 

wiejskich, 

5. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

6. Brak płynności finansowej organizacji 

pozarządowych, 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

8. Niski przyrost naturalny. 

 

2.12. Analiza SWOT dla Gminy Sośnicowice 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja gminy w niedalekiej 

odległości od Gliwic i w pobliżu 

autostrady A4, na terenach czystych 

ekologicznie i wolnych od szkód 

górniczych, 

2. Położenie w części Parku 

Krajobrazowego Cystersów, 

3. Pełna infrastruktura wodociągowa oraz 

własne składowisko odpadów, 

4. Barokowy pałac oraz liczne obiekty 

sakralne, kapliczki zabytkowe, 

1. Brak organizacja spędzania wolnego 

czasu dla młodzieży, 

2. Duże obciążenie ruchu drogowego, 

3. Liczne rozdrobnione gospodarstwa 

rolne, 

4. Słabe współdziałanie firm i instytucji, 

5. Nie wszystkie obiekty dostosowane do 

potrzeb osób niepełnosprawnych, 

6. Brak opieki nad osobami starszymi, 

7. Niewykorzystanie potencjału ludzkiego,  

8. Bezrobocie – brak miejsc pracy, 
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5. Trasy rowerowe, 

6. Trzy hotele (korty tenisowe, staw 

komercyjny do łowienia ryb, hala 

sportowa) 

7. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i 

Biblioteka, 

8. Sześd klubów sportowych,  

9. Działające organizacje pozarządowe, 

10. Bogata oferta obiektów 

gastronomicznych, 

11. Dobrze rozwinięta edukacja 

wczesnoszkolna (6 przedszkoli), 

12. Instytut Ochrony Roślin, 

13. Wysoki standard opieki zdrowotnej i 

oświaty, 

14. Silne poczucie tożsamości i więzi 

lokalnej, 

15. Napływ nowych mieszkaoców, 

16. Aktywne organizacje pozarządowe, 

aktywnośd mieszkaoców, 

17. Infrastruktura sportowa: 8 boisk 

wielofunkcyjnych, 

18. Dobra współpraca szkół ze 

środowiskiem lokalnym, 

 

9. Niska aktywnośd społeczna młodzieży, 

10. Niska świadomośd ekologiczna 

mieszkaoców, 

11. Niska aktywnośd gospodarcza 

mieszkaoców, 

12. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych 

oraz istniejących firm, 

13. Niska aktywnośd kulturalna 

mieszkaoców, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

2. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

3. Wzrost liczby osób uprawiających sport, 

4. Wzrost aktywności seniorów, 

5. Rozwój globalnej sieci Internet. 

 

1. Emigracja młodych aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

4. Ograniczone możliwości finansowe gmin 

wiejskich, 

5. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

6. Brak płynności finansowej organizacji 

pozarządowych, 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 
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8. Niski przyrost naturalny. 

 

2.13. Analiza SWOT dla Gminy Toszek 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Dobra dostępnośd komunikacyjna: 

drogowa i kolejowa, 

2. Lokalizacja w pobliżu aglomeracji 

śląskiej i woj. opolskiego, 

3. Korzystne walory przyrodnicze i 

krajobrazowe –teren lasu Fazaniec, 

4. Zasoby kulturowe: Zamek w Toszku, 

Domek Bractwa Strzeleckiego, 

dzwonnica drewniana z XVII w., kapliczki 

przydrożne i in. 

5. Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w 

Pawłowicach, 

6. Zespół Pałacowo-Parkowy w Ciasnej, 

Sierakowie Śląskim i Wędzinie, 

Fajczarnia w Zborowskiem, 

7. Aktywne organizacje pozarządowe i 

grupy nieformalne 

8. Dobra współpraca międzysektorowa, 

9. Dostępnośd działek publicznych i 

prywatnych pod budownictwo 

mieszkaniowe, 

10. Kilkanaście wspólnot skupionych wokół 

różnych kół zainteresowao, 

11. Dobra infrastruktura sportowo-

rekreacyjna, 

12. Stawy hodowlane, 

13. Bogata oferta imprez sportowych, 

 

1. Trudności komunikacyjne, wynikające z 

położenia gminy na granicy dwóch 

województw, 

2. Transport publiczny – niewystarczająca 

ilośd połączeo – trudnośd pogodzenia 

interesu prywatnego i publicznego  

3. Niska jakośd dróg dojazdowych do 

węzłów komunikacyjnych.  

4. Mała liczba wyspecjalizowanych 

gospodarstw rolnych, 

5. Mała liczba podmiotów gospodarczych 

w porównaniu ze średnią powiatową,, 

6. Brak żłobka, tylko 1 przedszkole, 

7. Wysokie bezrobocie wśród osób 

młodych, 

8. Wzrost liczby mieszkaoców w wieku 

poprodukcyjnym słaba komunikacja 

międzypokoleniowa, 

9. Brak świetlic wiejskich i oferty 

kulturalnej w sołectwach. 

 

 SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Możliwości pozyskania środków 1. Emigracja i migracja zarobkowa 

młodych wykształconych i aktywnych 
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finansowych z Unii Europejskiej, 

2. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

3. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

4. Budowa obwodnicy Toszka, 

5. Wzrost liczby osób uprawiających sport, 

6. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

turystyczne, rekreacyjne i hotelarskie, 

7. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

8. Wzrost zainteresowania tradycyjną 

kulturą wiejską i tradycyjnymi 

produktami, 

9. Rozwój działalności gospodarczej 

związanej z turystyką, rekreacją i 

przetwórstwem rolno-spożywczym. 

osób, 

2. Niski przyrost naturalny, 

3. Przerosty biurokratyczne, 

4. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

5. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

6. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

 

2.14. Analiza SWOT dla Gminy Tworóg 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja wsi w niedalekiej odległości 

od aglomeracji śląskiej, dobry dostęp 

do dróg wojewódzkich, 

2. Leśne tereny stanowiące 70% obszaru 

gminy, 

3. Zabytkowy zamek w Brynku,, kościoły, 

kapliczki, 

4. Zespół zabudowy dawnych zakładów 

papierniczych w Boruszowicach, 

5. Ogród botaniczny w Brynku, 

6. Szlaki turystyczne, 

7. Duża liczba przedsiębiorstw, 

8. Oczyszczalnia ścieków, 

9. Dobra współpraca z samorządem 

lokalnym, 

10. Dobrze działające kluby sportowe, Koła 

Gospodyo Wiejskich i OPS, 

1. Brak liderów lokalnych, 

2. Niska aktywnośd społeczna i 

gospodarcza mieszkaoców, 

3. Napływ mieszkaoców sezonowych, 

4. Brak świetlic we wsiach Mikołeska, 

Brynek, 

5. Niedostateczna ilośd ścieżek 

rowerowych, 

6. Słaba infrastruktura drogowa, 

7. Wzrost liczby mieszkaoców w wieku 

poprodukcyjnym słaba komunikacja 

międzypokoleniowa, 

8. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych – bariery 

architektoniczne, 

9. Niskie kwalifikacje osób pozostających 

bez pracy, 
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11. Dobra infrastruktura sportowo-

rekreacyjna, 

12. Bogata oferta imprez sportowych, 

 

1. SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych 

dla rozwoju turystyki krajoznawczej 

pieszej i rowerowej, 

2. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

3. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

4. Napływ mieszkaoców z większych 

miast, 

5. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

1. Emigracja i migracja zarobkowa 

młodych wykształconych i aktywnych 

osób, 

2. Niski przyrost naturalny, 

3. Przerosty biurokratyczne, 

4. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

5. Ograniczone możliwości finansowe 

gmin wiejskich, 

6. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

 

2.15. Analiza SWOT dla Gminy Wielowieś 

  

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Położenie gminy w małej odległości do 

kilku większych miast powiatowych w 

pobliżu aglomeracji śląskiej,  

2. Występowanie na terenie gminy 

surowców skalnych wykorzystywanych 

w budownictwie i możliwośd ich 

eksploatacji, 

3. Położenie 3 zabytkowych parków oraz 

rezerwatu „Hubert” na terenie gminy 

— podnosi walory krajobrazowe gminy, 

jest dobrym miejscem wypoczynku 

4. Rolniczy charakter gminy i przeważanie 

użytków rolnych w strukturze gruntów 

1. Spadek liczby mieszkaoców, 

2. Zbyt duża odległośd od autostrady A4, 

3. Słaba promocja zasobów i 

podejmowanych działao, 

4. Brak oferty noclegowej, 

5. Bezrobocie, 

6. Brak oferty zajęd w świetlicach 

wiejskich,  

7. Słaba infrastruktura świetlic wiejskich, 

brak WC 

8. Duże rozproszenie sołectw. 

9. Utrudniony dostęp do Internetu,  

10. Niska aktywnośd społeczna młodzieży, 

11. Niska świadomośd ekologiczna 
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5. Prężnie działające kluby sportowe, 

chór, cztery orkiestry, 

6. Funkcjonowanie orlika i hali sportowej, 

7. Dobrze działający Caritas przy parafii w 

Wielowsi w zakresie opieki medycznej, 

mieszkaoców, 

12. Duża liczba osób korzystających z OPS, 

13. Niska aktywnośd społeczna 

mieszkaoców. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Rozwój sieci komunikacyjnych w kraju, 

2. Moda osiedlanie się na wsi, 

3. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

4. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

5. Wzrost liczby osób uprawiających 

sport, 

6. Wykorzystywanie OZE, 

7. Rozwój działalności gospodarczej 

związanej z turystyką, rekreacją i 

przetwórstwem rolno-spożywczym. 

1. Emigracja zarobkowa młodych 

aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zanieczyszczenie środowiska,, 

4. Odpływ mieszkaoców śląska w inne 

regiony, 

5. Niski przyrost naturalny, 

6. Przepisy niesprzyjające działalności 

gospodarczej. 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

8. Zubożenie społeczne. 

 

2.16. Analiza SWOT dla Gminy Zbrosławice 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Lokalizacja Gminy w sąsiedztwie Gliwic, 

Zabrza, Tarnowskich Gór oraz Bytomia,, 

2. Dobra komunikacja z dużymi miastami 

aglomeracji śląskiej, 

3. Korzystne walory przyrodnicze i 

krajobrazowe – Ostoje leśne w starych 

Reptach, Szałsza, Dolina Dramy, 

4. Czyste ekologicznie środowisko, 

5. Liczne zabytki (4 pałace, obiekty 

sakralne, drewniana architektura),  

6. Duża liczba bibliotek, 

7. Liczne kluby sportowe, 

8. Koła łowieckie i kluby jeździeckie, 

1. Zły stan techniczny niektórych 

zabytków, 

2. Rozproszone sołectwa rozmieszczone 

na dużej powierzchni, 

3. Niedostateczna liczba miejsc 

noclegowych, 

4. Niewystarczająca liczba obiektów 

sportowo-rekreacyjnych, 

5. Słaba współpraca samorządu z 

mieszkaocami, 

6. Niska aktywnośd społeczna 

mieszkaoców,  

7. Komunikacja publiczna 
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9. Przywiązanie ludności do śląskiej 

tradycji i miejsca zamieszkania, 

10. Duży potencjał rodzinnego kapitału 

zagranicznego, 

11. Rozwijająca się agroturystyka, 

 

niedostosowana do potrzeb 

mieszkaoców, 

8. Wysokie bezrobocie,  

9. Niedostateczna ilośd ścieżek 

rowerowych, 

10. Słaba infrastruktura drogowa, 

11. Brak oferty dla dzieci do lat 4, 

12. Nieuregulowany stan własności 

niektórych nieruchomości, 

13. Wzrost liczby mieszkaoców w wieku 

poprodukcyjnym słaba komunikacja 

międzypokoleniowa, 

14. Słaba skutecznośd promocji jej 

osiągnięd w Internecie, 

15. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych – bariery 

architektoniczne, 

16. Niskie kwalifikacje osób pozostających 

bez pracy, 

17. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych 

oraz istniejących firm, 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Wykorzystanie walorów przyrodniczych 

dla rozwoju turystyki krajoznawczej 

pieszej i rowerowej, 

2. Rosnąca presja mieszkaoców 

aglomeracji na rynek nieruchomości w 

gminie (rozwój budownictwa 

jednorodzinnego i letniskowego), 

3. Swoboda przepływu kapitału i 

technologii, 

4. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

5. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

6. Wzrost liczby aktywnych seniorów, 

7. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

1. Emigracja i migracja zarobkowa 

młodych wykształconych i aktywnych 

osób, 

2. Niski przyrost naturalny, 

3. Przerosty biurokratyczne, 

4. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

5. Ograniczone możliwości finansowe 

gmin wiejskich, 

6. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

7. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 
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turystyczne, rekreacyjne i hotelarskie, 

8. Rozwój nowoczesnych sieci Internet, 

9. Wzrost zainteresowania tradycyjną 

kulturą wiejską i tradycyjnymi 

produktami, 

 

W tabeli poniżej przedstawiono wnioski z analizy SWOT dla obszaru LGD, które 

pochodzą z przeprowadzonych warsztatów oraz ankiety dotyczącej badania problemów i 

potrzeb mieszkaoców oraz rozwoju gmin wchodzących w skład LGD. 

 

3. Analiza SWOT dla Obszaru LGD 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Duży potencjał do rozwoju turystyki 

(atrakcyjne środowisko naturalne, w 

tym lasy bogate w runo, zbiorniki 

wodne, Parki krajobrazowe).  

2. Dośd dobrze zachowane obiekty 

zabytkowe - zespoły pałacowe, 

kościoły, kapliczki, architektura 

drewniana, Sanktuaria., 

3. Trasy rowerowe i konne, 

4. Cykliczne imprezy regionalne i lokalne 

np.:„Święto różanecznika, święto lipy, 

święto dojrzałej wiśni, zdrowej 

żywności itp.). 

5. Odkrycie paleontologiczne w 

Pawonkowie, 

6. Duże wyspecjalizowane gospodarstwa 

rolne, 

7. Położenie obszaru blisko dużych 

ośrodków gospodarczych (Gliwice, 

Częstochowa). 

8. Dobra baza sportowa, 

9. Dobra komunikacja z miastami 

1. Niedostateczne wykorzystanie 

potencjału turystycznego (zasobów 

przyrodniczo krajobrazowych oraz 

dziedzictwa kulturowego), 

2. Niedostateczna ilośd miejsc 

noclegowych, 

3. Słabe zagospodarowanie brzegów 

zbiorników wodnych, 

4. Słaba promocja walorów obszaru, słabe 

oznakowanie tras turystycznych, 

5. Słaba komunikacja lokalna. 

6. Zły stan dróg lokalnych, brak 

chodników w sołectwach oddalonych 

od siedziby władz gmin, 

7. Słaba aktywnośd społeczna 

mieszkaoców, 

8. Niska aktywnośd społeczna młodzieży, 

9. Słaba integracja społeczna pomiędzy 

ludnością napływową a rdzennymi 

mieszkaocami, 

10. Słaba oferta sportowo-rekreacyjna i 

kulturalna, 
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powiatowymi, 

10. Aktywnośd społeczna mieszkaoców 

większości gmin. 

11. Kopalnia gminy i piasku w Ciasnej, 

12. Dobrze rozwinięte pszczelarstwo, 

13. Dobre lokalne wyroby np.: kołocz, i 

wędliny z Koszęcina, chleb z Tworoga, 

pomidory z Pawonkowa, Miód z 

Wielowsi. 

14. Relatywnie duża liczba wykształconych 

młodych osób, 

15. Wysoki odsetek uzdolnionych 

artystycznie mieszkaoców. 

16. Zespół Pieśni i Taoca „ŚLĄSK” o 

renomowanej sławie światowej, 

ukazujący bogactwo źródeł kultury 

śląskiej,  

17. Potencjał do tworzenia pozarolniczych 

miejsc pracy (korzystne warunki dla 

rozwoju agroturystyki, turystyki 

weekendowej oraz przetwórstwa 

produktów rolnych i leśnych) 

18. Punkt informacji turystycznej w 

większości gmin. 

11. Obiekty nieprzystosowane dla potrzeb 

osób starszych i niepełnosprawnych, 

12. Izolacja społeczna osób starszych i 

niepełnosprawnych, 

13. Niska świadomośd ekologiczna 

mieszkaoców, 

14. Niski poziom infrastruktury 

kanalizacyjnej, 

15. Niski poziom przedsiębiorczości 

mieszkaoców, 

16. Ograniczone możliwości znalezienia 

pracy na miejscu, 

17. Brak dostatecznej infrastruktury 

kulturalnej i rekreacyjnej w postaci 

świetlic, ogólnodostępnych placów 

zabaw dla dzieci, 

18. Brak liderów społecznych, 

19. Słabe wsparcie dla nowo zakładanych 

oraz istniejących firm, 

20. Niekorzystna struktura wiekowa 

ludności 

21. Słaba oferta zajęd dla małych dzieci, 

brak żłobków i innych form opieki nad 

małymi dziedmi. 

SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Rozwój gospodarczy pobliskich 

ośrodków miejskich jako czynnik 

aktywizujący gospodarczo obszar LGD. 

2. Położenie geograficzne, 

3. Wykorzystanie zasobów kulturowych i 

przyrodniczych, 

4. Możliwości pozyskania środków 

finansowych z Unii Europejskiej, 

5. Coraz większa popularnośd spędzania 

wolnego czasu poza miejscem 

zamieszkania, 

6. Wzrost liczby osób uprawiających sport 

1. Emigracja i migracja młodych 

wykształconych aktywnych osób, 

2. Przerosty biurokratyczne, 

3. Zagrożenie dla środowiska wynikające z 

niskiej emisji i słabej świadomości 

ekologicznej ludności, 

4. Uciążliwy pod względem 

bezpieczeostwa pieszych i 

rowerzystów, zanieczyszczeo i hałasu 

transport samochodowy, 

5. Pogarszająca się struktura 

demograficzna, wzrost liczby ludności 

w wieku poprodukcyjnym, 
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7. Wzrost popytu na „zdrową żywnośd” i 

naturalne kosmetyki, 

8. Wzrost zapotrzebowania na usługi 

turystyczne, rekreacyjne i hotelarskie, 

9. Rozwój aglomeracji śląskiej, 

10. Rozwój nowoczesnych sieci TIK, 

11. Wzrost zainteresowania tradycyjną 

kulturą wiejską i tradycyjnymi 

produktami, 

12. Możliwośd pozyskania środków 

zewnętrznych na realizację inwestycji 

oraz projektów edukacyjnych, 

13. Identyfikacja obszaru jako centrum 

turystyki weekendowej, 

14. Wykorzystanie tradycji regionu, 

15. Wykorzystanie potencjału społecznego, 

16. Rozwój bazy turystyczno-noclegowej, 

17. Rozwój instrumentów wsparcia dla 

przedsiębiorców, 

18. Rozwój działalności gospodarczej 

związanej z turystyką, rekreacją, 

przetwórstwem spożywczym oraz 

kosmetycznym. 

6. Niedostosowanie systemu edukacji do 

potrzeb rynku pracy, 

7. Ograniczone możliwości finansowe 

gmin wiejskich, 

8. Refundacja a nie zaliczkowanie dotacji 

unijnych, 

9. Skomplikowane i złożone procedury 

ubiegania się o środki unijne, 

10. Niska świadomośd prawna 

społeczeostwa. 

11. Zubożenie społeczne. 

12. Brak efektywnego systemu ochrony 

środowiska i gospodarowania 

przestrzenią. 

13. Ujemny wskaźnik przyrostu 

naturalnego. 

14. Słaby dostęp do specjalistycznych usług 

medycznych. 

15. Zanikanie zwyczajów i tradycji 

regionalnych wskutek popularyzacji 

kultury masowej, 

 

 

4. Podsumowanie i wnioski dotyczące analizy SWOT dla obszaru LGD  

 

Analiza SWOT wykazała, iż obszar LGD powinien rozwijad się w oparciu o turystykę 

weekendową i pobytowa z wykorzystaniem zasobów kulturowych oraz przyrodniczych. 

Należy zadbad o infrastrukturę komunalną (kanalizacja, drogi chodniki) oraz związaną 

z budową i oznakowaniem tras turystycznych, rowerowych i konnych, a także wspierad 

powstawanie nowych miejsc noclegowych i usług gastronomicznych. 

 

Szczególnego wsparcia wymaga rozwój działalności gospodarczej związanej z przemysłem 

turystycznym jako jednym ze źródeł zapotrzebowania na lokalne usługi turystyczne wraz 

 z ofertą towarzyszącą: noclegi, gastronomia, sport, oferta animacyjna dla rodzin z dziedmi 

i zwierzętami domowymi, produkt lokalny, wypożyczalnia i serwis rowerów, szlaki konne, 

zwiedzania zabytków, udział w cyklicznych imprezach kulturalnych. 
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W związku z powyższym należy stwierdzid, iż na obszarze funkcjonowania LGD należy przede 

wszystkim inwestowad w animowanie przedsięwzięd społecznych, integrowanie społeczności 

wiejskich, aktywizowanie mieszkaoców oraz podnoszenie ich kompetencji w zakresie 

dostosowania do rynku pracy oraz ochrony środowiska.  

Na terenie LGD, obserwowana jest od dłuższego czasu emigracja ludzi młodych 

i wykształconych – przełamanie tej bariery stanowi jedno z ważniejszych wyzwao również dla 

polityki lokalnej i powinno zostad ujęte w przyszłej LSR, w zakresie możliwym do realizacji tj. 

np. poprzez edukację obywatelską, działania wzmacniające integrację i zachęcające młodzież 

do dostrzegania mocnych stron miejsca, którym zamieszkują, również jako miejsca w którym 

można pozostad i pracowad. 

Należy podjąd działania mające na celu sieciowanie i rozwój współpracy pomiędzy 

podmiotami mającymi wpływ na lokalny rynek pracy ( przedsiębiorcy, bezrobotni, PUP, 

szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne, organizacje pozarządowe itp.) 

 

Należy zadbad o dostęp do informacji, również z wykorzystaniem Technologii Informacyjno-

Komunikacyjnych, co powinno wpłynąd korzystnie na rozwój integracji społecznej 

i zmniejszyd odpływ młodych ludzi do większych miast. Wszelkie działania powinny zostad 

realizowane równolegle z prowadzoną promocją obszaru LSR. 

 

Wnioski te znalazły swoje uzasadnienie w kartach propozycji projektu (formularz karty 

propozycji projektu – załącznik nr 2). Zestawienie kart propozycji projektów stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

Została ona opracowana w taki sposób, aby można było sformułowad cele zgodnie 

z wytycznymi dotyczącymi programowania LSR na lata 2014 – 2020. 
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Rysunek 5 Schemat konstrukcji celów LSR zgodny z wytycznymi dotyczącymi programowania 
 LSR na lata 2014-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Źródło: Wytyczne do opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020, Podręcznik dla lokalnych grup działania, 
Warszawa 2014 
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III. PROPOZYCJE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR ORAZ 

WSKAZANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ. 

Realizując zadanie prowadzące do sporządzenia karty propozycji projektu w trakcie zajęd 

warsztatowych określono podstawowe grupy docelowe: mieszkaoców ze szczególnym 

uwzględnieniem grup defaworyzowanych, jednostki samorządowe, NGO, przedsiębiorców, 

które zostaną włączone w proces realizacji LSR. W kontekście tych grup i w oparciu o wnioski 

z diagnozy określono główne problemy, na które napotykają grupy docelowe w rozwijaniu 

własnej aktywności. Dla zobrazowania relacji przyczynowo-skutkowych pomiędzy 

problemami uczestnicy warsztatów opracowali diagram, nazywany drzewem problemów, co 

umożliwi wyznaczenie problemu głównego. 

Tak przeprowadzona analiza problemów pozwoliła na zaprojektowanie drzewa celów lub 

inaczej struktury celów, które jest odwróceniem negatywnej sytuacji w stan pozytywny – po 

zmianie.  

Każdemu celowi ogólnemu przypisano cele szczegółowe wynikające z odwrócenia Do celów 

szczegółowych zostały przypisane przedsięwzięcia inwestycyjne i tzw. miękkie 

(nieinwestycyjne). Na przedsięwzięcia składają się operacje, które można rozumied również 

jako projekty. 

 

Cel ogólny 1. 

Włączenie społeczne oraz poprawa jakości życia mieszkaoców. 

 

Cel szczegółowy 1.1. 

Zwiększenie oferty rekreacyjnego spędzania wolnego czasu 

 

Rekomendowane operacje: 

• Organizacja zajęd rozwijających i rekreacyjnych, uwzględniających potrzeby dzieci i 

młodzieży i osób starszych, 

• Budowa urządzeo rekreacyjnych na wolnym powietrzu i placów zabaw,  

• Utworzenie „Międzypokoleniowej szkoły liderów”, 

• Remonty i adaptacje świetlic i domów kultury na obszarach wiejskich, 

• Utworzenie i działanie klubów seniora w sołectwach; 

• Organizacja cyklu imprez integracyjnych, 
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• Organizacja imprez kulturalnych skierowanych do młodzieży. 

 

Cel ogólny 1. 

Włączenie społeczne oraz poprawa jakości życia mieszkaoców. 

 

Cel szczegółowy 1.2. 

Zwiększenie kompetencji dotyczących ryku pracy. 

 

Rekomendowane operacje: 

• Organizacja szkoleo, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego 

rynku pracy; 

• Organizacja szkoleo dotyczących poszerzenia wiedzy na temat zakładania własnej 

działalności gospodarczej, 

• Otwarcie Centrum Inicjatyw Społecznych, 

• Organizacja warsztatów, szkoleo z zakresu doradztwa zawodowego, 

• Utworzenie miejsc pracy w formie prac społeczno- użytecznych dla podopiecznych 

OPS. 

 

Cel ogólny 1. 

Włączenie społeczne oraz poprawa jakości życia mieszkaoców. 

 

Cel szczegółowy 1.3. 

Wzrost bezpieczeostwa mieszkaoców i podniesienie aktywności osób 

niepełnosprawnych 

 

Rekomendowane operacje: 

• Przystosowanie obiektów sportowo-rekreacyjnych do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 
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• Przystosowanie chodników do poruszania się wózkami inwalidzkimi, wózkami 

dziecięcymi, 

• Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury - z dostosowaniem do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, 

• Organizacja wyjazdów integracyjnych do innych gmin lub krajów, 

• Zbudowanie podestów na zbiornikach wodnych, w parkach, 

• Otwarcie publicznych WC z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych, 

• Kampania społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

Cel ogólny 2. 

Ochrona środowiska obszaru oraz zrównoważony rozwój subregionu w oparciu 

o zasoby przyrodnicze i kulturowe 

 

Cel szczegółowy 2.1 

Wzmocnienie więzi kulturowej mieszkaoców 

 

Rekomendowane operacje: 

• Organizowanie etapowego, z podziałem na cztery kategorie uczestników: 

„Miasteczkowskiego Konkursu Gwary Śląskiej”- wybór mistrza gwary w każdej 

kategorii, 

• Otwarcie w mieście Kalety Muzeum Papiernictwa, na bazie KZCP oraz TPD; Otwarcie 

izby pamięci lokalnej, 

• Otwarcie małego muzeum: „Klamory u Erwina”, Uruchomienie strony internetowej 

muzeum, 

• Organizacja spektakli plenerowych kultywujących lokalną historię i tradycję, 

• Wsparcie działalności orkiestr dętych, chórów, kółek zainteresowao kultywujących 

lokalną tradycję, 

• Realizacja specjalistycznych zajęd muzycznych i plastycznych, 

• Opracowanie, edycja i wydanie dwóch publikacji książkowych dot. dziedzictwa 

lokalnego, 

• Stworzenie kolekcji śląskich strojów ludowych obrzędowych i tradycyjnych. 
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Cel ogólny 2. 

Ochrona środowiska obszaru oraz zrównoważony rozwój subregionu w oparciu 

o zasoby przyrodnicze i kulturowe 

 

Cel szczegółowy 2.2 

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkaoców 

 

Rekomendowane operacje: 

• Warsztaty dla mieszkaoców, dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 

• Warsztaty dla mieszkaoców, dotyczące zdrowego stylu życia, 

• Kampania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, 

• Podniesienie wiedzy rolników na temat skutków upraw genetycznie 

modyfikowanych, 

• Organizacja festynów , pikników ekologicznych, 

• Szkolenia mieszkaoców, w tym rolników, dotyczące ochrony środowiska naturalnego, 

 

Cel ogólny 3. 

Rozwój innowacyjnej gospodarki na obszarze w oparciu o lokalne zasoby 

 

Cel szczegółowy 3.1 

Podniesienie aktywności zawodowej młodych matek, osób długotrwale bezrobotnych 

oraz niepełnosprawnych 

 

Rekomendowane operacje: 

• Utworzenie spółdzielni socjalnej dla osób niepełnosprawnych w gminie Herby, 

• Utworzenie zorganizowanych miejsc opieki nad małymi dziedmi, 

• Prowadzenia działao edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, biznesu i rynku 

pracy, 

• Doradztwo i mentoring dla osób zamierzających otworzyd własną firmę. 
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Cel ogólny 3. 

Rozwój innowacyjnej gospodarki na obszarze w oparciu o lokalne zasoby 

 

Cel szczegółowy 3.2 

Utworzenie nowych miejsc pracy 

 

Rekomendowane operacje: 

• Stworzenie inkubatora przetwórstwa spożywczego, 

• Wsparcie edukacyjne dla nowych i istniejących podmiotów gospodarczych, 

• Promocja produktów lokalnych, 

• Tworzenie przestrzeni do współpracy lokalnego biznesu ze szkołami i placówkami 

edukacyjnymi, 

• Utworzenie punktów konsultacyjno-doradczych dla lokalnych przedsiębiorców w 

Gminie Ciasna, Herby, Pawonków i Wielowieś 

• Organizowanie w Kaletach warsztatów i szkoleo z zakresu kosmetyki naturalnej, 

• Organizacja szkoleo i warsztatów w zakresie florystyki, 

• Wsparcie finansowe dla osób zakładających działalnośd gospodarczą w obszarze 

turystyki, gastronomii, usług okołoturystycznych, rekreacyjnych, hotelarstwa, 

ginących zawodów, OZE. 

 

Cel ogólny 4. 

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego partnerstwa oraz jego osiągnięd 

 

Cel szczegółowy 4.1 

Tworzenie sieci powiązao pomiędzy sektorami dla realizacji LSR 

 

Rekomendowane operacje: 

• Organizacja cyklicznych warsztatów z zakresu innowacji społecznych. 

• Organizacja współpracy między terytorialnej oraz ponadnarodowych spotkao 

lokalnych partnerów publicznych i prywatnych realizujących lokalną strategię 

rozwoju. 
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Cel ogólny 4. 

Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego partnerstwa oraz jego osiągnięd 

 

Cel szczegółowy 4.2 

Wspieranie aktywnego udziału społeczeostwa w procesie realizacji LSR 

 

Rekomendowane operacje: 

• Przeprowadzenie konsultacji i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w 

zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR, realizacji projektów oraz 

sprawozdawczości. 

• Organizacja cyklicznych seminariów i spotkao informujących o działaniach 

realizowanych w ramach LSR. 
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IV. PODSUMOWANIE  

Włączenie społeczne oraz poprawa jakości życia mieszkaoców jako zdefiniowany 1. cel 

ogólny jest odpowiedzią na niską aktywnośd społeczną grup defaworyzowanych, szczególnie 

osób wyizolowanych społecznie, nie utrzymujących kontaktów (z odpowiednią 

częstotliwością) z otaczającym ją środowiskiem społecznym, zewnętrznym w stosunku do 

własnego gospodarstwa domowego. Najbardziej narażone na izolację społeczną są osoby 

najstarsze oraz niepełnosprawne, młodzież oraz matki z małymi dziedmi.  

Należy przede wszystkim zwiększyd ofertę spędzania wolnego czasu (cel szczegółowy 1) 

poprzez organizację zajęd rozwijających i rekreacyjnych, kulturalnych, wspomóc utworzenie 

„Międzypokoleniowej szkoły liderów” oraz klubów seniora w poszczególnych sołectwach. 

Ważne jest przy tym zapewnienie odpowiednich warunków technicznych, w tym remonty 

i adaptację świetlic wiejskich i domów kultury oraz budowa urządzeo rekreacyjnych na 

wolnym powietrzu integrujących mieszkaoców wsi. Utworzona infrastruktura rekreacyjna, 

sportowa i turystyczna służyd będzie nie tylko mieszkaocom z obszaru LGD ale także 

przybywającym na odpoczynek gościom i turystom. 

Zwiększenie kompetencji dotyczących rynku pracy (cel szczegółowy 1.2)  

Uczestnicy warsztatów, jako grupę szczególnie defaworyzowaną na rynku pracy wskazali: 

1. Młodzież do 29 roku życia ze względu na brak odpowiednich kwalifikacji z powodu 

nieumiejętności poruszania się w świecie instytucji społecznych i skutecznego 

szukania pracy. Ludzie młodzi nie doceniają znaczenia umiejętności społecznych 

(komunikatywnośd, autoprezentacja, pierwsze wrażenie przygotowanie się 

i prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej) w procesie poszukiwania, pozyskania 

i utrzymania zatrudnienia. 

Kłopoty z zatrudnieniem będące udziałem ludzi młodych dotyczą bezrobotnych 

zarejestrowanych oraz tych, którzy są na bezpłatnych lub nieuczciwie nisko 

opłacanych, tak zwanych „praktykach” a także tych, którzy pracują, ale są zatrudnieni 

na umowach „śmieciowych”. Kolejną wielką grupę stanowią osoby młode, które 

wyjechały za granicę, by podjąd tam pracę zarobkową, niezgodną z ich 

wykształceniem i które chciałyby wrócid, ale nie widzą szans na reintegrację 

zawodową w Polsce.  

2. Osoby powyżej 50-tego roku życia – spadek aktywności zawodowej w tej grupie 

społecznej jest znacznie wyższy niż w innych grupach. W ramach tej grupy gorsza jest 

sytuacja kobiet niż mężczyzn. Niższa aktywnośd zawodowa osób starszych rodzi 

szereg negatywnych konsekwencji, zarówno dla samych seniorów, jak i całego 

społeczeostwa – niskie emerytury i koniecznośd uzupełniania dochodów np. poprzez 
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pomoc społeczną. Praca i dodatkowe zajęcia motywuje do aktywności życiowej, 

nadaje sens życia. 

3. Osoby długotrwale bezrobotne - osoby, które z rozmaitych przyczyn pozostają bez 

pracy przez dłuższy czas, dlatego zawiera w sobie wszystkie inne kategorie 

defaworyzowanych. Grupa ta wyróżnia się szczególnie niską aktywnością na rynku 

pracy. O ile w przypadku wszystkich pozostałych kategorii można łatwo wskazad 

jeden główny powód trudności zawodowych, jak np. brak dyspozycyjności 

w przypadku samotnych matek, o tyle długotrwale bezrobotni dają najszerszy 

przekrój problemów, z jakimi borykają się defaworyzowani. Bardzo trudno zatem jest 

wskazad konkretne działania, które mogłyby przyczynid się do poprawy sytuacji tej 

grupy na rynku pracy. W przypadku długotrwale bezrobotnych niezwykle ważna jest 

diagnoza podstawowej przyczyny trudności, co wymaga dośd indywidualnego 

podejścia.  

4. Osoby niepełnosprawne - podstawowym źródłem problemów osób 

niepełnosprawnych są bariery edukacyjne i niski poziom wykształcenia. 

Niepełnosprawni mają dalej gorszy dostęp do edukacji, szczególnie edukacji wyższej, 

w porównaniu do ludzi prawnych i w efekcie słabszy dostęp do rynku pracy. Zbyt 

często orzeka się nauczanie indywidualne, które oznacza odsunięcie 

niepełnosprawnego od rówieśników i luki w jego wiedzy. Brakuje indywidualnych 

ścieżek rozwoju w uzupełniającej edukacji zawodowej. Inne bariery dla 

niepełnosprawnych to postrzeganie ich jako niewydajnych pracowników, 

przysparzających kłopotów, niekonkurencyjnych w stosunku do osób sprawnych.  

 

Szansę dla w/w grup mieszkaoców może stanowid podnoszenie kwalifikacji bądź ich zmiana. 

Organizacja szkoleo dla mieszkaoców LGD z zakresu szeroko rozumianej przedsiębiorczości, 

doradztwa zawodowego - pozwolą na aktywizację mieszkaoców LGD i poprawę jakości życia 

mieszkaoców.  

Na obszarach wiejskich notuje się dochody niższe niż w miastach. W efekcie, mieszkaocy wsi, 

w tym rolnicy, obok rencistów i osób utrzymujących się z niezarobkowych źródeł 

(np. w ramach opieki społecznej), są w największym stopniu dotknięci ubóstwem 

i zagrożenie wykluczeniem społecznym.  

Należy pomóc ludziom w podejmowaniu decyzji o dodatkowym zarobkowaniu poprzez 

umożliwienie uczestnictwa w kursach, szkoleniach i warsztatach – np. szkolenia w zakresie 

świadczenia wysokiej jakości usług turystycznych i okołoturystycznych. 

Uczestnicy warsztatów zaproponowali utworzenie miejsc pracy w formie prac społecznie 

użytecznych dla podopiecznych OPS. 
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Wzrost bezpieczeostwa mieszkaoców i podniesienie aktywności osób niepełnosprawnych  

(cel szczegółowy 1.3). 

Generalnym problemem przeważającej większości gmin jest utrudniony dostęp do instytucji 

publicznych, kulturalnych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych osób niepełnosprawnych 

oraz matek z małymi dziedmi. Wpływa to negatywnie na uczestnictwo w życiu gminy 

i powoduje postępującą izolację społeczno-kulturalną tych osób.  

Realizacja zaproponowanego celu wpłynie na wzrost aktywności tej części grupy 

defaworyzowanej i zintegrowanie społeczne. 

 

Ochrona środowiska obszaru oraz zrównoważony rozwój subregionu w oparciu o zasoby 

przyrodnicze i kulturowe – Cel ogólny 2 

Wzmocnienie więzi kulturowej mieszkaoców (cel szczegółowy 2.1.) 

Podstawowe działania służące wzmacnianiu tożsamości są nakierowane na wypracowanie 

instrumentów wspierania obywateli w inicjatywach poszukiwania i popularyzowania wiedzy 

i umiejętności związanych z tradycją i dziedzictwem kulturowym, historią lokalną 

i regionalną. Wzmacnianiu poczucia lokalnej tożsamości towarzyszy wzmacnianie więzi 

jednostek z określoną społecznością i przestrzenią oraz zaangażowanie w jej życie i rozwój. 

Dlatego budowa pozytywnie postrzeganej tożsamości regionalnej jest istotna z perspektywy 

samorządu lokalnego – pozwala na rozwijanie relacji społecznych służących współpracy, 

porozumieniu, kreatywności, a tym samym podnoszeniu jakości życia i konkurencyjności 

subregionu. 

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkaoców (cel szczegółowy 2.2.) 

 

Niska jest też świadomośd ekologiczna dużej części społeczeostwa wsi, świadczą o tym m. in. 

Dzikie wysypiska śmieci (szczególnie w lasach oraz wokół zbiorników wodnych. Potrzebne 

jest również podniesienie wiedzy producentów rolnych w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin oraz skutków upraw genetycznie modyfikowanych. Nie bez znaczenia jest 

edukacja ekologiczne mieszkaoców w zakresie zanieczyszczenia powietrza niską emisją 

alternatywnych źródeł energii oraz ochrony przeciwpożarowej.  

Innowacyjnym podejściem - zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju -w realizacji działao  

będzie zintegrowanie sektora społecznego, publicznego oraz gospodarczego dla przełożenia 

przedsięwzięd z pasywnych (szkolenia) na aktywne wymagających bezpośredniego 

zaangażowania w proces naprawy zanieczyszczonego środowiska. 
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Rozwój innowacyjnej gospodarki na obszarze w oparciu o lokalne zasoby – cel ogólny nr 3. 

 

Tworzenie narzędzi zwiększających zaangażowanie mieszkaoców w tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych na zasadach udzielania wsparcia w zakresie przetestowania 

pomysłów i inicjatyw przedsiębiorczych osób zakładających działalnośd gospodarczą 

w oparciu o lokalne zasoby. 

 

Podniesienie aktywności zawodowej młodych matek, osób długotrwale bezrobotnych oraz 

niepełnosprawnych (cel szczegółowy 3.1.) 

 

Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na problem młodych matek  Gotowośd do podjęcia 

pracy przez kobiety  jest ściśle uwarunkowana skalą obowiązków domowych, w tym 

związanych z urodzeniem i wychowywaniem dzieci. Często barierą w podjęciu pracy jest brak 

opieki nad dzieckiem – stąd koniecznośd utworzenia instytucjonalnych lub poza 

instytucjonalnych miejsc opieki nad dziedmi do lat 3. 

Należy również zwrócid uwagę na bieżącą sytuację osób niepełnosprawnych oraz 

długotrwale bezrobotnych w dostępie do rynku pracy i podjąd działania wspierające 

utworzenie spółdzielni socjalnej w Gminie Herby, gdzie problem izolacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych został szczególnie uwidoczniony. 

Należy wzmóc działania edukacyjne w zakresie przedsiebiorczości, i rynku pracy, a także 

zapewnid doradztwo i mentoring dla osób zamierzających otworzyd działalnośd gospodarczą. 

Sprzyjad to będzie zwiększeniu potencjału rozwojowego osób wykluczonych lub zagrożonych 

wykluczeniem z rynku pracy.  

Utworzenie nowych miejsc pracy (cel szczegółowy 3.2.) 

Obszar LGD powinien rozwijad się w oparciu o turystykę, głównie weekendową oraz 

pobytową co powiązaniu z ofertą spędzania wolnego czasu powinno wygenerowad nowe 

miejsca pracy w gastronomii i hotelarstwie. Poszerzenie infrastruktury okołoturystycznej 

przyczyni się do rozwoju nowych form usług i powstawania nowych podmiotów 

gospodarczych a tym samym nowych źródeł dochodów mieszkaoców. Należy wspierad 

inicjatywy mieszkaoców związane z rozwojem kosmetyki naturalnej, uprawianiem ginących 

zawodów i wytwarzaniem lokalnych produktów oraz tworzenia krótkich  „łaocuchów 

dostaw” w zakresie mikro i małych przedsiębiorstw. Cel ten można osiągnąd poprzez 

udzielenie szerokiego wsparcia edukacyjno-doradczego dla nowych i istniejących podmiotów 

gospodarczych oraz utworzeniu inkubatora przetwórstwa spożywczego. 

Utworzenie przestrzeni do współpracy lokalnego biznesu ze szkołami i placówkami 

edukacyjnymi pozwoli na osiągnięciu efektu innowacyjności w zakresie ożywienia 

gospodarczego subregionu. 
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Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego partnerstwa oraz jego osiągnięd – cel ogólny 4 

Należy wzmocnid integrację społeczną poprzez tworzenie sieci współpracy pomiędzy 

administracją samorządową, organizacjami społecznymi przedsiębiorcami dla realizacji LSR. 

Koniecznośd prowadzenia działao promocyjnych skierowanych na wzrost znaczenia 

potencjału instytucjonalnego partnerstwa.  

Tworzenie sieci powiązao pomiędzy sektorami dla realizacji LSR (cel szczegółowy 4.1.) 

Przekazanie wiedzy na temat  innowacji społecznych – mechanizmu angażującego wszystkie 

sektory dla osiągnięcia celu określonego w LSR pozwoli na zaspokojenie potrzeb, 

zniwelowanie zagrożeo i problemów wynikających z analizy SWOT. Takimi przedsięwzięciami 

zintegrowanymi w ramach innowacji społecznych mogą byd: 

1. Działania dostosowanie systemu edukacji do potrzeb runku pracy; 

2. Działania w zakresie poprawy świadomości prawnej społeczności lokalnych 

3. Działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia niskiej emisji. 

Działania w zakresie tworzenia sieci powiązao z powodzeniem wzmocni współpraca 

ponadnarodowa oraz między terytorialna. 

Wspieranie aktywnego udziału społeczeostwa w procesie realizacji LSR (cel szczegółowy 

4.2). 
 

poprzez: 

1. przeprowadzenie konsultacji i warsztatów dla potencjalnych beneficjentów w 

zakresie pozyskiwania środków w ramach LSR, realizacji projektów oraz 

sprawozdawczości, 

 

2. organizację cyklicznych seminariów i spotkao informujących o działaniach 

realizowanych w ramach LSR. 

Stworzenia spójnego i efektywnego systemu promocji w oparciu o lokalne zasoby będzie 

działaniem innowacyjnym. 

 


