
Lokalna Grupa Działania  

„Trzy Krajobrazy” 
 

Budowa Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2021-2027 
Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a 

także Analiza SWOT 
 

 

 

 

czerwiec 2022 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności 
przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie  

poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia 
społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. 



Kim Jesteśmy ? 
 

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” jest stowarzyszeniem, lokalnym partnerstwem 

trójsektorowym. Działamy od 2006 r. dla rozwoju obszarów wiejskich 6 gmin partnerskich:  

 

   Gmina Cedry Wielkie  

   Gmina Kolbudy 

   Gmina Pszczółki  

   Gmina Pruszcz Gdański  

   Gmina Suchy Dąb  

   Gmina Trąbki Wielkie  

 

W ramach naszej 15- letniej działalności zrealizowaliśmy już 2 Lokalne Strategie Rozwoju w 

latach 2007-2013 i 2014-2020 dla naszego obszaru.  

W ramach obecnych spotkań chcemy skonsultować z Państwem  diagnozę potrzeb, która 

powstała na podstawie danych statystycznych  GUS na dzień 31.12.2020, dokumentów 

strategicznych gmin partnerskich, powiatu gdańskiego i województwa pomorskiego, kierunków 

działań Unii Europejskiej oraz na podstawie danych własnych LGD w wyniku przeprowadzonej 

ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.  Aby przygotować kolejną  nową LSR chcemy poznać  

problemy  i potrzeby mieszkańców poszczególnych gmin, jednocześnie mając na uwadze 

możliwości realizacji tych zadań z funduszy UE w ramach RLKS na lata 2021-2027 
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Ze środków Unii Europejskiej w ramach  inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w latach  2007 – 2013  oraz  2014-2020  na realizację projektów w ramach 

wdrażania Lokalnej Strategii  Rozwoju udzieliliśmy  już  znaczącego wsparcia  

       w kwocie łącznej ok. 23 000 000,00 zł : 

 dla sektora publicznego na inwestycje infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno –

kulturalnej oraz wydarzenia kulturalne związane z dziedzictwem kulturowym, 

 

  dla sektora gospodarczego na innowacyjną przedsiębiorczość, z udziałem nowoczesnych 

technologii wprowadzającą na obszar nowe produkty i usługi z jednoczesnym wdrożeniem  

rozwiązań związanych z ochroną środowiska i przeciwdziałających zmianom klimatu, 

 

   dla sektora społecznego  na innowacyjne inicjatywy społeczne, w tym integracyjno-

edukacyjne oraz z zakresu promocji turystyki i dziedzictwa kulturowego obszaru.  

 

 Wspieramy w ramach swojej działalności ze środków własnych – w ramach umów 

partnerskich - również  lokalne inicjatywy ,sprzyjające  integracji mieszkańców, aktywizując 

w ten sposób społeczność lokalną. 
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PROMOCJA  

 W ramach swojej działalności LGD prowadzi aktywną promocję  

przyrodniczych i historycznych walorów turystycznych i 

dziedzictwa kulturowego regionu. W 2021 roku stworzyliśmy 

portal turystyczny i rowerową aplikację mobilną 3 Krajobrazy 

Gdańskie, promującą głównie aktywną turystykę weekendową, 

skierowaną między innymi do mieszkańców obszaru, Trójmiasta 

oraz turystów odwiedzających Gdańsk. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności 
przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie  

poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia 
społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. 

www.3krajobrazygdanskie.com 



Obszary wsparcia w ramach FEP 2021-2027  

1. EFRR: 

- OZE: fotowoltaika 

- Bioróżnorodność i ochrona przyrody 

- Infrastruktura społeczna 

- Infrastruktura kulturalna i turystyczna 

 

2. EFS+: 

- Usługi społeczne i zdrowotne 

Obszary wsparcia w ramach PROW 2021-2027 

1. Cyfryzacja 

2. Innowacyjność 

3. Partnerstwo 

4. Włączenie społeczne grup defaworyzowanych 

5. Ochrona środowiska i klimatu 

6. Tworzenie i rozwój działalności gospodarczej 
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Czym jest analiza SWOT? 
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Mocne strony: (wszystko to co 

stanowi atut, przewagę, zaletę 

obszaru) 

Słabe strony: (wszystko to co stanowi 

słabość, barierę, wadę obszaru) 
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Szanse: (wszystko to co stwarza 

szansę korzystnej zmiany na obszarze) 

Zagrożenia: (wszystko to co stwarza 

niebezpieczeństwo nieosiągnięcia celów 

nowej LSR) 



Analiza SWOT 

Mocne strony obszaru Słabe strony obszaru 

 - wzrost zainteresowania OZE wśród 

mieszkańców obszaru ze względów 

ekonomicznych 

-zbyt mała liczba instalacji OZE na 

obszarze LGD, w gospodarstwach 

domowych 

- brak rzetelnej i profesjonalnej 

informacji o korzyściach z zastosowania 

OZE 

I. Odnawialne źródła energii – zakres wsparcia: dla indywidualnych 

gospodarstw domowych 
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-polityka państwa i UE w kierunku wykorzystania OZE 

 

- biorąc pod uwagę doświadczenia RPO WP 2014-2020, niezbędna jest 

kontynuacja wsparcia w zakresie poprawy efektywności energetycznej 

budynków mieszkalnych. 

 

-wzrastającą potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego 

 

-brak dostępu do rzetelnej informacji na temat instalacji OZE 

 

- skomplikowana procedura uzyskania i rozliczenia wsparcia  

Uzasadnienie: 
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Czy według Państwa istnieje potrzeba 

działań w tym zakresie, które mają 

zniwelować ten problem w 

miejscowości, gminie, na obszarze, 

korzystając z dotacji UE, za 

pośrednictwem LGD? 
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II. Bioróżnorodność i ochrona środowiska 

 

 

Zakres wsparcia:  

 

 

- poprawa stanu cennych gatunków i siedlisk oraz ochronę ekosystemów 

 

- ochrona wód i ekosystemów od wód zależnych, w szczególności jezior 

przed zanieczyszczeniami i ściekami bytowymi 

 

- ochrona i przywracanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja mająca na celu realizację Planu włączenia społeczności, w szczególności 
przygotowanie LSR współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie  

poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wskaźnikiem osiągnięcia celu operacji będzie realizacja planu włączenia 
społeczności, w szczególności przygotowanie LSR. 



Potencjał obszaru – bioróżnorodność i ochrona 

środowiska 

 
Obszar LGD jest w dużej części objęty ochroną. Łącznie z różnymi formami ochrony 

przyrody i krajobrazu objęte jest prawie 40% powierzchni obszaru. Największym 

względnie obszarem chronionym objęty jest teren gminy Suchy Dąb (100%) i gminy Cedry 

Wielkie (blisko 100%). Najmniejszy jest natomiast w gminie Trąbki Wielkie (niecały 1%). 

 

➢ obszary Natura 2000 : Dolina Kłodawy, Dolina Reknicy, Dolina Dolnej Wisły; 

 ➢ rezerwaty przyrody: Bursztynowa Góra, Jar Reknicy, Dolina Kłodawy;  

➢ obszary chronionego krajobrazu: Doliny Raduni, Żuław Gdańskich, Otomiński, Wiślany   

➢ zespół przyrodniczo-krajobrazowy Park Podworski w Wojanowie;  

➢ użytki ekologiczne: Park wiejski w Jankowie, Sarnia Góra. 

 

Obszar LGD odznacza się także dużą ilością zbiorników wodnych, zarówno jezior na 

Wyżynie Gdańskiej jak rzeki Raduni oraz Motławy oraz licznych kanałów, którymi 

poprzecinane są Żuławy Gdańskie. 
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Potrzeby rozwojowe 
 

 

 Dostępność miejsc atrakcyjnych przyrodniczo dla mieszkańców obszaru 

LGD wciąż wymaga poprawy, ze względu na niewykorzystany potencjał 

zarówno historyczny jak i przyrodniczy  

 

 wspieranie działań, pokazujących atrakcyjność turystyczną obszaru i 

umożliwiających mieszkańcom spędzanie wolnego czasu na łonie przyrody  

 

zagospodarowanie zbiorników wodnych poprzez jednoczesną ochronę 

przyrody 

 

ochrona przed nadmierną presją turystów 
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Mocne strony obszaru Słabe strony obszaru 

- ok. 40% obszaru LGD jest 

objęta ochroną przyrodniczą: 

Natura 2000, Obszary 

Chronionego Krajobrazu, 

Rezerwaty Przyrody. 

-niski stopień wykorzystania obszarów 

cennych przyrodniczo w rozwoju turystyki, 

przy jednoczesnym zabezpieczeniu tych 

obszarów przed nadmierną presją turystów 

-niski stopień świadomości ekologicznej 

społeczności, przedsiębiorców, 

pracowników JST w odniesieniu do ochrony 

bioróżnorodności 

-- wsparcie realizacji planów ochrony 

obszarów chronionych 

- zagrożenie powodziowe 

Analiza SWOT 



Czy wg Państwa istnieje potrzeba działań 

w tym zakresie, które mają zniwelować ten 

problem w miejscowości, gminie, na 

obszarze, korzystając z dotacji UE, za 

pośrednictwem LGD? 
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III. Infrastruktura turystyki i kultury: 
 

Zakres: 

- rozwój sektora usług czasu wolnego i gospodarki doświadczeń  

- promocja obszaru pod kątem aktywnej rekreacji i spędzania wolnego czasu 

- agroturystyka 

- gospodarstwa opiekuńcze 

 

Infrastruktura turystyki :   

• tworzenie i rozwój turystycznych szlaków tematycznych, służących w szczególności aktywizacji i integracji 

społecznej 

• rozwój infrastruktury szlaków turystyki aktywnej (rowerowej, pieszej, wodnej, szlaków konnych) 

• wsparcie rozwoju turystyki biznesowej 

•Preferowane przedsięwzięcia: miejsca kamperowe (2-4 miejsc parkingowych dla kamperów w atrakcyjnych 

miejscach), kąpieliska - jst  

 

Infrastruktura kultury : 

•  rozwój infrastruktury kultury, w szczególności służącej integracji lokalnych społeczności z uwzględnieniem 

kwestii wzmacniania roli nowych technologii w budowaniu oferty 

 

• przeciwdziałanie procesowi degradacji zabytków oraz poprawa stanu zachowania  obiektów i obszarów 

zabytkowych w powiązaniu z celami gospodarczymi i społecznymi 

 

• przywracanie wartości obiektom zabytkowym m.in. poprzez nadanie im nowych funkcji 
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Potencjał obszaru: infrastruktura turystyczna i kulturalna 

Ponad 600obiektów zabytkowych wpisanych jest do ewidencji gminnych rejestrów zabytków, 72 obiekty wpisanych 
do Narodowego Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego: domy podcieniowe, budowle sakralne, 
cmentarze, zespoły i parki podworskie itp.(na dzień 31.12.2020),   

Ponad 1000  stanowisk archeologicznych z okresu od neolitu do średniowiecza jak osady, cmentarzyska, ślady 
osadnictwa. Niektóre mają własną formę krajobrazową w formie grodziska czy kurhanów. 

 
Na obszarze znajduje się 28 tras stworzonych przez LGD „Trzy Krajobrazy”.  Częściowo przez obszar LGD przebiega 
Międzynarodowa Trasa EuroVelo 10 i Wiślana Trasa Rowerowa EuroVelo 9. Obie zostały wykonane w ramach 
projektu Strategicznego Województwa Pomorskiego.  
 
Szlaki na obszarze: elektrowni wodnych, mennonitów, domów podcieniowych, parków podworskich 
 
Na dzień 31.12.2020 na obszarze LGD znajduje się 12 przystani kajakowych z pomostami na rzece Raduni i 
Motławie, w tym 9 posiada infrastrukturę rekreacyjną do odpoczynku typu wiata, ławeczki, miejsce ogniskowe, 
śmietniki oraz stojaki na rowery.  
 
Ponadto istnieje 18 miejsc, na których znajduje się infrastruktura rekreacyjna z wiatami, ławeczkami lub miejscem 
ogniskowym, stojakami na rowery  oraz siłownia zewnętrzna i plac zabaw. 
 
Dodatkowo w prawie wszystkich miejscowościach funkcjonują place zabaw, jako miejsca lokalnej rekreacji dla 
dzieci i młodzieży, a w wielu, w ramach wsparcia unijnego powstało bardzo dużo siłowni zewnętrznych.  
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Potrzeby rozwojowe: turystyka, rekreacja, organizacja czasu wolnego 

 Uzupełnienie infrastruktury turystycznej, lub stworzenie zupełnie nowej w miejscach, 

posiadających walory krajobrazowe, przyrodnicze, historyczne. 

 

Indywidualni mieszkańcy, do których dotarła informacja o aplikacji aktywnej turystyki, korzystają 

z oferty czasu wolnego. Tworzą się zawężone grupy miłośników aktywności w terenie, 

organizowane przez m.in. gminne ośrodki kultury.  

 

Śledząc strony internetowe gmin oraz portale społecznościowe, można wywnioskować, że nie 

występuje zorganizowana oferta spędzenia czasu wolnego, wykorzystująca historię i dziedzictwo 

kulturowe oraz walory przyrodniczo-krajobrazowe  miejscowości, gminy lub obszaru. 

 

Czy istnieje potrzeba, aby rozszerzyć tą działalność, poprzez stworzenie cyklicznej oferty przez 

lokalnych entuzjastów aktywnej turystyki? 

 

Istnieje możliwość realizacji inicjatyw długofalowych, cyklicznych, związanych z aktywną 

turystyką w celu integracji społeczności i stworzenia grup, które po zakończeniu projektu będą 

kontynuować ofertę spędzania wolnego czasu. 

 

LGD „Trzy Krajobrazy” również podejmie się realizacji działań, mających na celu promocję i 

rozpowszechnianie informacji o potencjale obszaru, 
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Potrzeba rozwojowa – turystyka, rekreacja 

 
 

W przeważającej części na trasach lub szlakach nie ma 

odpowiedniej infrastruktury, w postaci np. stacji naprawy 

rowerów, miejsc odpoczynku, czy też odpowiedniego 

oznakowania. 
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Potrzeba rozwojowa - kultura 

Na obszarze LGD znajdują się 4 Gminne Ośrodki Kultury, 10  bibliotek publicznych, 52 

świetlice wiejskie, 

30 szkół podstawowych w tym 3 niepubliczne i 2 szkoły ponadpodstawowe: Zespół 

Szkół Rolniczych w Rusocinie i  niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Kowalach, 44 

przedszkola w tym 29 to placówki niepubliczne i 20 oddziałów przedszkolnych w 

szkołach podstawowych. 

 

Mimo, iż w wielu miejscowościach są świetlice wiejskie, które powstały w większości ze 

wsparcia LGD w ciągu ostatnich 10 lat, obiekty te nie zapewniają całorocznej 

profesjonalnej oferty edukacyjno-kulturalnej, spełniającej potrzeby społeczności 

lokalnej, szczególnie w kierunku wykorzystania innowacji i nowoczesnych technologii ( 

doświadczenie i dane własne LGD).  

 

Niewiele publicznych szkół i przedszkoli współpracuje z lokalnymi organizacjami 

pozarządowymi w ramach projektów edukacyjno- wychowawczych (dane ze stron 

internetowych publicznych instytucji edukacji na dzień 31.12.2020) 
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Mocne strony obszaru Słabe strony obszaru 

 Bogata historia i baza 

infrastruktury 

ogólnodostępnej, ofert i tras 

rekreacyjnych oraz 

narzędzia do korzystania z 

oferty turystycznej (w tym 

aplikacja i portal, która pełni 

rolę centrum informacji i 

promocji obszaru pod kątem 

jego wykorzystania 

turystycznego) 

- niewystarczająca aktywność społeczna, dotycząca 

możliwości zorganizowanych form spędzania wolnego 

czasu z wykorzystaniem bogatej bazy infrastruktury, 

która mogłaby służyć mieszkańcom i turystom do rozwoju 

społecznego, kulturalnego i  turystycznego 

- słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna przy 

szlakach i trasach turystyki aktywnej (rowerowej, wodnej,  

pieszej, kampery) 

- infrastruktura kulturalna, niedostatecznie dostosowana 

do współczesnych oczekiwań społeczności lokalnych (w 

tym, innowacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych 

technologii)  oraz specjalnych potrzeb grup de 

faworyzowanych z wykorzystaniem partnerstwa w 

realizacji inicjatyw społecznych 

Analiza SWOT 
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Czy według Państwa istnieje potrzeba działań 

ukierunkowanych na ofertę czasu wolnego oraz 

uzupełniających infrastrukturę, które mają zniwelować te 

problemy w miejscowości, gminie, na obszarze, korzystając 

z dotacji UE, za pośrednictwem LGD? 
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III. Usługi i infrastruktura społeczna i zdrowotna, zakres: 

 

- rozwój infrastruktury społecznej (Centrum Usług Społecznych, domy opieki, miejsca dla 

klubów seniora, środowiskowa infrastruktura dla osób niepełnosprawnych) - EFRR 

EFS+: 

- oferta opieki wytchnieniowej 

- oferta wsparcia dziennego dla osób po zakończeniu obowiązku szkolnego z 

niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz ze spektrum autyzmu 

- oferta wsparcia dziennego seniorów (65+) 

- oferta wsparcia dziennego dzieci i młodzieży doświadczających problemów opiekuńczo-

wychowawczych, w szczególności poprzez usługi takie jak placówki wsparcia dziennego 

- upowszechnianie  opieki koordynowanej –rozumianej jako zachowanie ciągłości opieki nad 

pacjentem (począwszy od profilaktyki chorób, leczenie po rehabilitację) przy współdziałaniu 

systemu opieki zdrowotnej z systemem usług społecznych 

- wykorzystanie i upowszechnianie rozwiązań telemedycznych wdrażanie standardów 

dostępności w podmiotach leczniczych, tj. likwidację barier architektonicznych oraz poprawa 

dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej 

- realizacja spersonalizowanych usług zdrowotnych, w tym na rzecz osób z zaburzeniami 

psychicznymi, w szczególności dzieci i młodzieży 
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Potencjał obszaru:  Usługi i infrastruktura społeczna i zdrowotna 
 

W każdej gminie działa przychodnia POZ w ramach NFZ, w 5 gminach (oprócz gminy Suchy Dąb) również 
przychodnia wielospecjalistyczna z uwzględnieniem opieki stomatologicznej. A dodatkowo w każdej gminie 
świadczone są jeszcze  medyczne usługi prywatne 

 

Na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działa 27 organizacji. Najwięcej 
tego typu organizacji działa na obszarze Gminy Kolbudy i Gminy Pruszcz Gdański.   
Spośród nich najbardziej aktywne są: 

 Stowarzyszenie Pomocy Osobom Chorym i Bezdomnym „Wigor” w  Borkowie, Stowarzyszenie Dom Kolbudy  

 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie, Fundacja „Żyć Godnie” Kolnik  

 Stowarzyszenie Grupa Społeczno-Kulturalna „YESTEM” Łęgowo, Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół na Rzecz 
Osób z Autyzmem „Nasz Autyzm” Rotmanka  

 Fundacja Onkorejs- Wybieram Życie Straszyn, Fundacja Lawendowe Ranczo Czerniewo  

 Fundacja Niebieski Balonik  Koszwały, Fundacja Praesterno- Ośrodek Pomorski Rotmanka, Fundacja MI-RO-RO 
Kolbudy 

Seniorzy (kobiety 60+ i mężczyźni 65+)  stanowią 15,5% ludności obszaru. 
 
Na obszarze LGD działa 16 klubów seniora, które znajdują się w każdej gminie partnerskiej . Najwięcej takich 
klubów aktywizujących seniorów zlokalizowanych jest w Gminie Trąbki Wielkie i Gminie Kolbudy. 
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Potencjał obszaru:  Usługi i infrastruktura społeczna i zdrowotna 
 

Liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności wynosi 1047 osób, co stanowi 1,27 % wszystkich  

mieszkańców, w tym 105 osób niepełnosprawnych intelektualnie objętych jest wsparciem w ramach Warsztatów 

Terapii Zajęciowej (dane na  dzień 31.12 2020, Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie 

Gdańskim na lata 2020-2030).  

 

Systemem Teleopieki  dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej samodzielności objęto 15 osób. Opiekunowie 

osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają ograniczony dostęp do opieki wytchnieniowej w postaci 

osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej: 1-2 osoby na gminę (wg danych z GOPS na dzień 31.12.2020).  

 

Wg danych GUS na dzień 31.12.2020 na 10 tys. mieszkańców na obszarze LGD przypada tylko 3-6 pielęgniarek.  

 

BRAK CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH 

Są tylko 2 świetlice socjoterapeutyczne oraz 1 Ośrodek Rewalidacyjno –Wychowawczy dla dzieci i młodzieży w 

wieku od 3-25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, potrzebujących 

kompleksowej, wieloprofilowej pomocy.  

 

Działających w zakresie opieki i aktywizacji seniorów 65+ na obszarze LGD jest zarejestrowanych 26 organizacji, w 

tym 4 organizacje KRS prowadzące całodobową opiekę w domach seniora: 

•Stowarzyszenie „Podaj Rękę” Miłocin ( Żuławski Dom Seniora) 

•Dom Seniora  w Lublewie Gdańskim   

•Dom Seniora „Plaster Miodu” Pszczółki  

•Dom Seniora Jagatowe Wzgórze  Jagatowo  
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Z danych wynika, iż w siedzibach gmin, same urzędy jak i gminne ośrodki kultury, a 

także biblioteki publiczne, są przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

 

Z danych GUS na dzień 31.12.2020 wynika, iż żaden z obiektów publicznych nie jest 

dostosowany dla osób słabowidzących i słabosłyszących. 

 

Natomiast w świetlicach wiejskich należy dostosować układ architektoniczny jak i 

wyposażeniowy w pełnym zakresie. 

 

Oferta usług społecznych dla mieszkańców 
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Wciąż istnieje zapotrzebowanie na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze 

LGD, ponieważ tylko 180 dzieci na 1000 dzieci w wieku do lat 3 objęte jest 

instytucjonalną opieką żłobkową (dane GUS na 31.12.2020)  

Potrzeby rozwojowe – infrastruktura społeczna i zdrowotna  

Centrum Usług Społecznych 



Wykluczenie społeczne seniorów w dużej mierze dotyczy problemu 

wykluczenia cyfrowego mieszkańców 65+, szczególnie w zakresie obsługi e-

formularzy i e-usług instytucji publicznych np. e-gminy. 

 

Słaba dostępność opieki pielęgniarskiej, opieki wytchnieniowej, dziennej 

opieki nad osobami w wieku 65+ świadczona także przez podmioty 

niezinstytucjonalizowane  

 

Zagospodarowanie czasu wolnego tej grupy mieszkańców, aby utrzymać te 

osoby w dobrej kondycji zdrowotnej zarówno fizycznej jak i intelektualnej.  
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Potrzeby rozwojowe – usługi społeczne i zdrowotne  



Potrzeba rozwojowa – usługi społeczne i zdrowotne 

 

Wsparcia wymagają działania edukacyjne pozaustawiczne, na rzecz poprawy 

stanu psychicznego dzieci i młodzieży, który znacznie pogorszył w okresie 

pandemii Covid-19.  

 

LGD powinna wspierać także edukację proekologiczną wykorzystując potencjał 

lokalnych podmiotów zarówno gospodarczych jak i społecznych, także w 

ramach wczesnej edukacji przedszkolnej.  

 

Z danych wynika, iż wsparcia wymaga także poprawa dostępności 

mieszkańców niezależnie od wieku i stopnia niepełnosprawności do 

profesjonalnej oferty edukacyjno-kulturalnej oraz dzienna opieka nad dziećmi 

do lat 3 z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.  
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Mocne strony obszaru Słabe strony obszaru 

 - istniejący potencjał podmiotów, 

świadczących usługi społeczne, w 

tym zdrowotne różnym grupom 

(osoby z różnymi 

niepełnosprawnościami, osoby 

starsze itp.) 

- niewystarczająca oferta w zakresie szeroko 

rozumianych spersonalizowanych usług 

społecznych, w tym zdrowotnych, dla osób z 

różnymi niepełnosprawnościami, w tym dla grup 

defaworyzowanych, wynikająca z m.in. braków 

infrastrukturalnych 

- niewystarczająca dostępność architektoniczna, 

jak i informacyjno-komunikacyjna obiektów 

użyteczności publicznej dla osób z różnymi 

niepełnosprawnościami 

- niewystarczająca działalność ukierunkowana na 

seniorów 65+, dotycząca wsparcia dziennego jak i 

czasu wolnego 

- niewystarczająca oferta profilaktyki zdrowotnej 

oraz długofalowych, ukierunkowanych zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży obszaru 
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Czy według Państwa istnieje potrzeba 

działań ukierunkowanych na wsparcie 

osób ze szczególnymi potrzebami, w tym 

grup defaworyzowanych, które mają 

zniwelować ten problem w miejscowości, 

gminie, na obszarze, korzystając z dotacji 

UE, za pośrednictwem LGD? 
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Potencjał obszaru – zakres: tworzenie i rozwój 

przedsiębiorczości 

Na obszarze LGD, łącznie zarejestrowanych było 11373 przedsiębiorstw. Najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw 

prowadzonych przez osoby fizyczne: 11064, a najmniej jest średnich: 37. Brak dużych przedsiębiorstw.  

 

Rozwój przedsiębiorczości związany jest z odległością od aglomeracji trójmiejskiej i z atrakcyjnymi terenami 

urbanizacyjnymi. Gospodarka najlepiej rozwija się w bliskiej odległości od Trójmiasta, natomiast w peryferyjnych 

gminach (np. Suchy Dąb), słabo zaludnionych o charakterze rolniczym gorzej.  

         

Gospodarka na obszarze LGD zróżnicowana jest także pod względem branży. Najwięcej przedsiębiorstw 

funkcjonuje  w branżach:  Handel hurtowy, detaliczny i naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 

(1926), budownictwo (1841) i przetwórstwo przemysłowe (1514). Najmniej działalności  gospodarczych związanych 

jest branżą edukacyjną (213) i branżą z dziedziny kultury, rozrywki i rekreacji (88). 

         

Na obszarze LGD działa łącznie 588 przedsiębiorców w zakresie Ochrony zdrowia i pomocy społecznej: 197 

prywatnych gabinetów lekarskich (118  specjalistycznych w tym 71 gabinetów stomatologicznych), 145 prowadzi 

usługi fizjoterapeutyczne, a 289  firm zajmuje się profilaktyką prozdrowotną. 59 firm ma ofertę odpłatnej pomocy 

społecznej dla osób niepełnosprawnych i w podeszłym wieku. 

Niewysoki stopień bezrobocia 

Stopa bezrobocia dla całego obszaru wynosi 5,9 % i jest porównywalna z wynikiem dla całego województwa 

pomorskiego (dane GUS na dzień 31.12.2020).  Liczba zarejestrowanych bezrobotnych  na obszarze LGD wynosi 

1667 osób.  
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Potrzeba rozwojowa - przedsiębiorczość 

 Niska aktywność mieszkańców do tworzenia lub rozwoju innowacyjnych 

przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych technologii wynika: 

 

- z dość skomplikowanej procedury pozyskiwania finansowania, 

 

- z obawy przed niezrealizowaniem projektu i koniecznością zwrotu 

środków lub nie otrzymaniem refundacji, 

 

- z konieczności stworzenia dodatkowego miejsca pracy  w przypadku 

rozwoju firmy  
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Mocne strony obszaru Słabe strony obszaru 

- Liczba przedsiębiorstw na obszarze, które 

wykorzystały oraz możliwość powstawiania 

nowych firm, które mogą wykorzystać  dobre 

warunki do tworzenia i rozwoju 

przedsiębiorczości (bliskość aglomeracji 

Trójmiejskiej) 

- Niewystarczająca aktywność 

mieszkańców i przedsiębiorców do 

tworzenia i rozwoju innowacyjnej 

przedsiębiorczości spowodowanej 

niską świadomością o możliwościach 

wykorzystania nowoczesnych 

technologii 

- dobra sieć drogowa, dostosowane tereny 

inwestycyjne przy głównych trasach 

komunikacyjnych, samorząd sprzyjający 

przedsiębiorczości) 

Analiza SWOT 
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Czy według Państwa istnieje potrzeba działań 

ukierunkowanych na wykorzystanie innowacji i 

nowoczesnych technologii w tworzeniu i rozwoju 

przedsiębiorczości, które mają zniwelować ten problem w 

miejscowości, gminie, na obszarze, korzystając z dotacji 

UE, za pośrednictwem LGD? 
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Potencjał obszaru – zakres PROW – aktywizacja i integracja - 

organizacje pozarządowe 

Na obszarze działa ok. 205  organizacji pozarządowych, działających na rzecz lokalnych 

społeczności . Większość  to stowarzyszenia zwykłe. 

  

Wśród tej liczby znajdują się organizacje działające  w zakresie  : 

propagowania sportu  wśród mieszkańców: 45 klubów sportowych w tym 15 UKS 

 rozwoju lokalnego: 36 

 kultury i dziedzictwa kulturowo- historycznego: 26 

 edukacji ekologicznej: 5 

 opieki  i aktywizacji seniorów 65+: 26 w tym 16 Klubów Seniora  

Jako stowarzyszenie KRS  działają również na obszarze LGD:   

  KGW - 19 

  OSP  -  15 

Jedna organizacja pozarządowa przypada na  403  osoby.  

W stosunku do roku 2009  ilość organizacji wzrosła o 90, a ilość klubów sportowych o 

19 
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Potrzeba rozwojowa 

Z doświadczenia LGD, rozmów z beneficjentami i przedstawicielami społeczności, wynika niska 

aktywność liderów i organizacji, spowodowana: 

- strachem przed skomplikowanymi procedurami uzyskania i rozliczenia wsparcia 

- brakiem środków finansowych (refundacja) na start 

- nadmierną biurokracją 

- brak finansowania koordynatorów projektów 

 

Kierunek wsparcia działań obywatelskich, integrujących lokalną społeczność powinien być przez 

LGD kontynuowany, z preferencją szczególnie na wspieranie długofalowych, cyklicznych działań 

integracyjnych poprzez realizację projektów partnerskich, których efektem będzie wzmacnianie 

społeczeństwa obywatelskiego i włączenie społeczne mieszkańców w działania na rzecz swojej 

miejscowości, w tym w działania aktywizujące osoby powyżej  65 roku życia.  

 

Szczególnie istotną rolę będą pełnić liderzy, którzy odpowiednio przeszkoleni i wykwalifikowani 

podejmą aktywizację mieszkańców, wykorzystując możliwe narzędzia finansowe jak i zasoby 

ludzkie.  
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Smart Village 

Potrzeba rozwojowa 
 

- świadomość lokalnej społeczności o możliwości finansowania inicjatyw i 

kreatywnego wykorzystania środków z różnych źródeł (fundusz sołecki, środki UE, 

środki prywatne, środki publiczne, rządowe ) w kierunku uaktywnienia społeczności 

na rzecz swojej miejscowości realizowane przez utworzone partnerstwa 

- Sołtys liderem projektu  

- partnerstwo 

- Innowacja 

- Ochrona środowiska i klimatu 

- cyfryzacja lub nowoczesne technologie 
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Mocne strony obszaru Słabe strony obszaru 

Liczba organizacji pozarządowych 

ukierunkowanych na wsparcie lokalnej 

społeczności w szerokim zakresie 

- niska świadomość lokalnych liderów o 

możliwościach wykorzystania potencjału 

lokalnych organizacji w celu realizacji 

partnerskich inicjatyw na rzecz swojej 

miejscowości z wykorzystaniem środków 

unijnych, ukierunkowanych na 

innowacyjność, cyfryzację lub ochronę 

środowiska i klimatu 

Analiza SWOT 
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Czy według Państwa istnieje potrzeba działań, 

ukierunkowanych na podniesienie kompetencji lokalnych 

liderów, które mają zniwelować ten problem w 

miejscowości, gminie, na obszarze, korzystając z dotacji 

UE, za pośrednictwem LGD? 
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Szanse Zagrożenia 

- rosnąca popularność i powszechność turystyki 
jednodniowej  

- wzrost gospodarczy kraju 

- tendencja w kierunku tworzenia atrakcyjnych warunków 
do rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości w kraju 

- napływ inwestycji do Polski 

- cyfryzacja terenów wiejskich 

- nasilenie się trendu osiedlania się z aglomeracji 
miejskiej na tereny wiejskie  

- środki Unii Europejskiej na lata 2021-2027 
ukierunkowane na innowacyjne i ekologiczne 
przedsięwzięcia 

 - Bliskość Trójmiasta z jego potencjałem społeczno-
kulturalnym 

- projekty strategiczne województwa pomorskiego w 

ramach regionalnego programu strategicznego 

- Niewystarczająca dbałość o ochronę obiektów 

zabytkowych materialnego dziedzictwa kulturowego 

 

- brak stabilnej sytuacji gospodarczej ze względu na 

nieprzewidziane zjawiska zewnętrzne (pandemie, katastrofy, 

konflikty) 

 

- trudności w dostępie do środków Unii Europejskiej 

(skomplikowana biurokracja i procedury) 

Analiza SWOT 
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Grupy defaworyzowane: 

  

- dzieci i młodzież do 25 roku życia  

- niepełnosprawni 

- seniorzy 65+ 

- kobiety ? 
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