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ROZDZIAŁ IV
Analiza SWOT
Poniżej zamieszczona została analiza SWOT dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trzy
Krajobrazy”.
Odniesienie
Słabe strony
do
diagnozy

Odniesien
ie do
diagnozy

Dobre warunki do tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości (bliskość aglomeracji
Trójmiejskiej, duża liczba turystów
odwiedzających Trójmiasto, atrakcyjność
kulturowo-przyrodnicza obszaru, dobra
sieć drogowa, dostosowane tereny
inwestycyjne przy głównych trasach
komunikacyjnych, samorząd sprzyjający
przedsiębiorczości)

Rozdział III,
1.2.1.

- niewystarczająca aktywność
mieszkańców i przedsiębiorców do
tworzenia i rozwoju
przedsiębiorczości spowodowane
niską świadomością o możliwościach
obszaru
- niska świadomość ekologiczna w
zakresie ochrony środowiska
(zastosowanie technologii energii
odnawialnych, recykling itp.)

Rozdział III,
1.2.1.

Istniejąca baza obiektów publicznych:
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych,
zapewniająca warunki do zaspokojenia
potrzeb społeczności lokalnych

Rozdział III,
1.1.1.

- słaba aktywność społeczności
lokalnych do inicjowania inicjatyw
społecznych
- postawa roszczeniowa
-rozwarstwienie społeczeństwa (nowe
osadnictwo) słaba integracja
społeczności
- nierównomierne rozłożenie, a w
niektórych miejscowościach brak bazy
służącej integracji mieszkańców
- brak animatorów do prowadzenia
interesujących długofalowych zajęć dla
różnych grup społecznych w obiektach
publicznych
- słaba oferta zajęć edukacyjnych,
rekreacyjnych, kulturalnych i
sportowych skierowanych do różnych
grup społecznych w tym
defaworyzowanych, służących
integracji i wkluczeniu społecznemu
zgodnie z ich zainteresowaniami
- bierność i postawa roszczeniowa

Rozdział III,
1.1.1

Mocne strony
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Walory kulturowo-przyrodnicze obszaru

- stosunkowo niska wiedza
społeczności o walorach
przyrodniczych i kulturowych
obszaru

Duża ilość obiektów kultury materialnej o
unikalnych elementach historycznych we
wnętrzach tych obiektów

- brak udostępnienia i oznakowania
zasobów kulturowych i
przyrodniczych w szczególności
obiektów sakralnych dla społeczności
(zarówno lokalnej, krajowej jak i
zagranicznej), w celu bezpośredniego
zapoznania się z unikalnymi
elementami dziedzictwa
materialnego obszaru,
wykorzystującego nowoczesne
technologie informacyjnokomunikacyjne
- niewystarczająca ilość lokalnych
produktów i usług (zintegrowanych
produktów turystycznych) bazujących
na lokalnych zasobach społecznych,
kulturowych, tradycyjnych,
kulinarnych świadczonych przez
lokalne organizacje pozarządowe jak i
podmioty gospodarcze wynikająca z
niskiej świadomości o walorach
obszaru
- Brak punktów informacji i promocji
obszaru
-niedostateczna promocja na zewnątrz
atrakcji turystycznych obszaru
-niedostateczne wykorzystanie imprez
do promocji obszaru
Odniesienie
do diagnozy

Szanse
- rosnąca popularność i powszechność
turystyki prozdrowotnej, rekreacyjnej i
kulturowej
- wzrost gospodarczy kraju
- napływ inwestycji do Polski
- cyfryzacja terenów wiejskich
- nasilenie się trendu osiedlania na wsi
- środki Unii Europejskiej na lata 20142020
- projekty strategiczne województwa
pomorskiego: „Kajakiem przez Pomorze –
zagospodarowanie szlaków wodnych w

Zagrożenia
- niewystarczająca dbałość o ochronę
obiektów zabytkowych materialnego
dziedzictwa kulturowego
- brak polityki architektonicznej
zawierającej elementy dziedzictwa
kulturowego powodującej zanik
tożsamości kulturowej regionu
- chaotyczność w zagospodarowywaniu
przestrzeni publicznej
- konkurencyjność turystyczna
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Odniesienie
do diagnozy
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województwie
pomorskim dla rozwoju turystyki
kajakowej”;
„Rozwój ofert turystyki wodnej w
obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki
Gdańskiej” ;
„Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu
międzynarodowym”.

sąsiednich obszarów: Kaszub,
Trójmiasta, Zatoki Gdańskiej, morza,
stwarzając barierę w rozwoju turystyki

Wnioski wynikające z analizy SWOT:
W analizie SWOT zostały zawarte stwierdzenia, które wynikają bezpośrednio z diagnozy obszaru i tylko
te, które będą wspierane przez podejście RLKS w ramach PROW 2014-2020. Przedstawiona strategia
bazować będzie na przezwyciężeniu słabych stron i zagrożeń poprzez wykorzystanie silnych stron i szans.
W odniesieniu do słabych stron obszaru realizacja strategii będzie koncentrować się na:


Podniesienie świadomości mieszkańców obszaru w zakresie wiedzy o możliwościach i dobrych
warunkach (w tym ekologii i zastosowania nowoczesnych technologii do ochrony klimatu) do
rozwoju przedsiębiorczości



Wzbogacenie i poprawa oferty kulturalnej, edukacyjnej i rekreacyjnej dla istniejących świetlic
wiejskich lub innych obiektów dostępnych publicznie



Stworzeniu oferty dla młodzieży, w szczególności dla ponadgimnazjalnej włączającej zdefiniowane
grupy defaworyzowane



Zwiększenie działań w kierunku integracji rozwarstwionego społeczeństwa i jego samorealizacji



Podniesienie wiedzy lokalnej społeczności w zakresie walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru



Udostępnienie i oznakowanie zasobów obszaru, atrakcyjnych dla turystyki kulturowo-rekreacyjnej
(w tym przy zastosowaniu cyfryzacji informacyjnej)



Inicjowaniu i promowaniu produktów lokalnych związanych ze specyfiką obszaru



Wypromowaniu obszaru dla turystyki kulturowo-rekreacyjnej jednodniowej dla mieszkańców
obszaru i Trójmiasta jak i gości-turystów (w tym zainicjowanie zintegrowanego produktu
turystycznego)

Powyższe działania będą realizowane przy wykorzystaniu takich silnych stron i szans obszaru jak:


Dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczości ze względu na położenie obszaru jak i bliskość
aglomeracji Trójmiejskiej, dużą liczbę turystów odwiedzających Trójmiasto, atrakcyjność
kulturowo-przyrodnicza obszaru, dobrą sieć drogową, dostosowane tereny inwestycyjne przy
głównych trasach komunikacyjnych, samorząd sprzyjający przedsiębiorczości
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Istniejąca baza świetlic wiejskich, parków rekreacji i ścieżek rowerowych i innych obiektów
publicznych



Możliwość wykorzystania funduszy Unii Europejskiej dla obszarów wiejskich w tym podejścia
LEADER



Potencjał kulturowo-przyrodniczy obszaru, w tym unikalne obiekty i elementy kultury materialnej



Wykorzystanie projektów strategicznych województwa pomorskiego do zaistnienia obszaru LGD
jako atrakcyjnego turystycznie

Przy realizacji wszystkich działaniach jak i w dalekiej perspektywie należy zwracać uwagę na zagrożenia
takie jak:


niewystarczająca dbałość o ochronę obiektów zabytkowych materialnego dziedzictwa kulturowego



brak polityki architektonicznej zawierającej elementy dziedzictwa kulturowego powodującej zanik
tożsamości kulturowej regionu



chaotyczność w zagospodarowywaniu przestrzeni publicznej



konkurencyjność turystyczna sąsiednich obszarów: Kaszub, Trójmiasta, Zatoki Gdańskiej, morza,
stwarzając barierę w rozwoju turystyki

zanieczyszczenie środowiska
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