
Analiza SWOT 

 

W konsultacji z mieszkańcami obszaru objętego LSR dokonano analizy SWOT.  Analiza SWOT była 

narzędziem, dzięki któremu zanalizowano i i rozpoznano nasz silne i słabe strony a także istniejące i potencjalne 

szanse i zagrożenia płynące z otoczenia zewnętrznego. Zauważalna jest duża różnorodność zagadnień, 

zgłaszanych przez mieszkańców jako potencjalnych elementów analizy SWOT. Z tego względu elementy 

analizy pogrupowano w trzy bloki tematyczne: edukacja/społeczeństwo, gospodarska oraz 

infrastruktura/dziedzictwo. 

 

MOCNE STRONY 

pkt 

diagno

zy 

SŁABE STRONY 

pkt 

diagno

zy 

Edukacja / Społeczeństwo  Edukacja / Społeczeństwo  

wzrastająca chęć mieszkańców do 

uczestnictwa w życiu społecznym, 

publicznym, inicjatywach obywatelskich, 

duża aktywność seniorów 

X 

słaby dostęp do edukacji pozalekcyjnej; niska 

świadomość mieszkańców w zakresie 

edukacji swoich dzieci 

XI 

silna tożsamość historyczna i kulturowa 

mieszkańców 
III 

pasywna postawa mieszkańców co do działań 

aktywizujących 
X, XI 

bogate dziedzictwo kulturowe (lokalna 

tradycja, cykliczne imprezy lokalne, 

regionalne i kulturalne, zespoły ludowe) 

III 

małe zainteresowanie młodzieży aktywnością 

pozaszkolną (brak nawyków, chęci, duży 

problem z ograniczeniami w dowozie dzieci 

na zajęcia) 

X, XI 

wzrastająca aktywność społeczna, w tym 

istniejący liderzy aktywizujący społeczność 

lokalną  

X 

niewystarczająca oferta kulturalna, 

edukacyjna i sportowa, dotycząca spędzania 

wolnego czasu 

X, XI 

potencjał ochotniczej straży pożarnej X 

niedostateczna ilość miejsc w przedszkolach 

i niewystarczająca oferta ośrodków 

wychowania przedszkolnego,  

XI 

dobrze rozwinięty system pomocy 

społecznej 
XII 

niedostatecznie rozwinięty system usług 

społecznych, w tym infrastruktury 

społecznej, co wpływa na brak wsparcia przy 

opiece nad osobami zależnymi 

XII 

stosunki dobrosąsiedzkie X 

pasywna i roszczeniowa postawa osób 

objętych opieką społeczną, bierność w 

poszukiwaniu pracy osób bezrobotnych; 

mała ilość podmiotów ekonomii społecznej 

XII 

  

słaba znajomość języków obcych; niska 

świadomość zagrożeń związanych z 

narkotykami; dopalaczami; niedostateczna 

wiedza  nt. profilaktyki zdrowia 

psychicznego i fizycznego 

XI 

  

niewielka ilość NGO-sów; słabość 

organizacyjna i niewykorzystany potencjał 

istniejących stowarzyszeń, brak współpracy 

pomiędzy NGO 

X 

Gospodarka  Gospodarka  

mocno rozwinięte rolnictwo (duża ilość 

dobrze prosperujących gospodarstw rolnych) 

w tym branża mleczarska i mięsna; bardzo 

wysoki poziom produkcji rolnej 

V 

bezrobocie, wysokie szczególnie wśród osób 

młodych, duża część bezrobocia ukryta w 

rolnictwie 

VIII 

innowacyjność rozwiązań w zakresie 

rolnictwa; doposażone gospodarstwa rolne; 

bogaty park maszynowy 

V 
słabo rozwinięte inne gałęzie przemysłu, 

poza przetwórstwem mleka,  
VI 

potencjał rozwojowy w usługach na rzecz 

mieszkańców (specjalizacja poszczególnych 

miejscowości w pewnych branżach, 

wykraczająca poza rynek lokalny) 

VI 

migracje mieszkańców, zwłaszcza osób 

młodych z terenów wiejskich do większych 

miast z powodu braku miejsc pracy 

IV, 

VIII 

  
niedostateczne kompetencje zawodowe w 

stosunku do wymogów lokalnego rynku 
XI 



pracy 

  
brak wykorzystania dziedzictwa kulinarnego, 

produktów lokalnych 
III 

Infrastruktura/dziedzictwo  Infrastruktura/dziedzictwo  

rozwijająca się infrastruktura sportowa, 

szkolna, wystawiennicza 
XI 

brak wykorzystania potencjału infrastruktury 

świetlic wiejskich 
XI 

rozwijająca się infrastruktura świetlic 

wiejskich 
XI 

niedostateczny stan infrastruktury 

technicznej  
IX 

rozwijająca się infrastruktura przydomowych 

oczyszczalni ścieków;  stacji uzdatniania 

wody, głównie na terenach wiejskich 

IX 

drastyczne zmniejszanie się zbiorowej 

komunikacji publicznej w ramach obszaru i 

na zewnątrz LGD 

IX 

potencjał przyrodniczy, kulturowy i 

historyczny obszaru 
III   

wzrost zainteresowania OZE wśród 

mieszkańców i wzrost świadomości 

proekologicznej 

IX   

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Edukacja / Społeczeństwo Edukacja / Społeczeństwo 

rozwój ekonomii społecznej w kraju, popularyzacja 

idei 

niekorzystne zmiany demograficzne: ujemny przyrost 

naturalny; minusowe saldo migracji  

poprawa standardu życia mieszkańców w zakresie 

podstawowych potrzeb 

niedostateczna trwałość i efektywność udzielonego 

wsparcia (w szczególności dla start up-ów, PUP) 

dostępność środków na organizację m.in. oferty 

sportowej i rekreacyjnej  

skomplikowany, zmieniający się  system prawny 

wsparcia społecznego; obciążenie samorządów 

wieloma zadaniami 

Gospodarka Gospodarka 

rozwój sektora rolno-spożywczego, zwłaszcza w 

dziedzinie przetwórstwa 

demotywujący system prawny dot. zatrudnienia 

(wysokie koszty) 

bliskość rynków Białegostoku i Warszawy stwarzająca 

możliwość znalezienia odbiorców na oferowane 

produkty regionalne 

możliwość wystąpienia epidemii w związku z dużym 

pogłowiem bydła mlecznego, trzody chlewnej; 

epidemii zwierząt ASF 

preferencyjne położenie na terenie Polski Wschodniej zadłużenie budżetów samorządowych i państwa, 

rosnący dług publiczny 

wytyczanie terenów inwestycyjnych trend do rozwarstwienia społeczeństwa wiejskiego: 

rolnicy z dużymi gospodarstwami rolnymi, 

mieszkańcy realizujący usługi, część uzależniona od 

wsparcia socjalnego 

 niechęć inwestorów do lokowania kapitału na 

obszarach wiejskich, w tym w sektorze pozarolniczym 

Infrastruktura/dziedzictwo Infrastruktura/dziedzictwo 

korzystne zmiany preferencji turystów: moda na 

turystykę wiejską i zdrowy styl życia; popularność 

regionalizmu i turystyki kulturowej 

hamujące rozwój bariery formalno-prawne: 

biurokracja;  

zwiększenie atrakcyjności turystycznej przez 

renowacje i wyeksponowanie zabytków 

skomplikowane procedury pozyskiwania zewnętrznych 

środków finansowych 

zwiększający się trend wykorzystania OZE i 

pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych  

 

 

 

 


