
DR Wyniki warsztatów SWOT i cele 
 

Analiza SWOT 

 

Podczas warsztatów World Cafe oraz spotkań/warsztatów konsultacyjnych, ich uczestnicy 

dokonali zawężenia propozycji zgłoszonych do Analizy SWOT podczas opracowania 

wstępnej Lokalnej Strategii Rozwoju w roku 2014. Zgłaszano też nowe propozycje zapisów. 

Poniżej przedstawiono propozycje zapisów, które były najczęściej wybierane. Liczby  

z prawej strony odzwierciedlają stopień wyboru przez uczestników danych propozycji w skali 

1-10.  

 

Mocne strony 

 

1 Bliskość Krakowa 9,28 

2 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe: Przedgórze Karpat (Pogórze Wielickie, 

Pogórze Wiśnickie, Podgórze Bocheńskie, Beskid Wyspowy); 51,7% obszaru 

LGD obejmują obszary chronione (w Polsce – 32,5%, woj. małopolskie – 

52,1%); dużo pomników przyrody (17,0 na km
2
 wobec 14,5 w woj. małopolskim 

i 11,6 w Polsce) 8,74 

3 Tradycyjna żywność produkowana przez lokalne gospodarstwa rolne i rosnąca 

ilość przetwórców żywności 6,74 

4 Liczne zabytki, zamek w Wiśniczu, w Wieruszycach, sakralne, cmentarze 

wojskowe z okresu I wojny św. oraz liczne izby regionalne 5,24 

5 
Długodystansowe szlaki turystyczne przebiegające przez obszar LGD i w jego 

pobliżu - Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Papieski, Szlak Owocowy, 

Węgierski, Bursztynowy, Podkarpacki, Żeleńskich oraz szlaki lokalne, 

szczególnie rowerowe 4,55 

6 
Dziedzictwo kulturowe ukształtowane przez znane postacie historyczne takie jak 

Stanisław Czerniecki – autor pierwszej książki kucharskiej w Polsce czy Andrzej 

Zieliński – kompozytor, lider zespołu „Skaldowie”, Jan Matejko – 

najwybitniejszy polski malarz, Jan Henryk Dąbrowski, Tadeusz Kantor, 

Kazimierz Brodziński oraz kultywowane tradycje kultury ludowej 3,26 

 

Słabe strony 

 



1 Niska ocena przez mieszkańców możliwości znalezienia pracy i prowadzenia 

działalności gospodarczej na obszarze LGD oraz wsparcia dla osób 

bezrobotnych i ubogich, potwierdzona niskim odsetkiem osób pracujących do 

ludności w wieku produkcyjnym (9,5% na obszarze LGD do 35,9% w Polsce i 

37,2% w woj. małopolskim), stosunkowo niskim wskaźnikiem 

przedsiębiorczości (76,3 podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 1000 

mieszkańców w porównaniu do 105,9 dla województwa i 107,1 dla kraju), 

wysokim odsetkiem osób korzystających z pomocy społecznej (6,82% na 

obszarze LGD do 8,33% w Polsce i 6,73% w woj. małopolskim) m.in. związana 

z wyżem demograficznym osób w wieku 24-29 lat i nie przygotowaniem 

młodych osób do wejścia na rynek pracy 8,89 

2 Mało innowacyjna lokalna gospodarka, w tym rozdrobnione i mało opłacalne 

rolnictwo 8,81 

3 
Zanieczyszczenie powietrza wskutek niskiej emisji i niski poziom sanitacji 

miejscowości oraz niska świadomość stanu i potrzeby ochrony środowiska 

wśród mieszkańców 6,02 

4 
Mało miejsc biwakowo-parkingowych i wciąż za mała baza noclegowa. Brak 

rozpoznawalnej marki obszaru, brak unikalnych cech uplasowanych w 

świadomości potencjalnych turystów. Niezadowalająca ilość wypromowanych 

produktów lokalnych i turystycznych kojarzonych z LGD 4,91 

5 Wciąż niezadowalający poziom koordynacji i spójności działań w zakresie 

rozwoju obszaru LGD oraz współpracy subregionalnej 4,56 

6 Słaby dostęp do szybkiego Internetu oraz słabszy, w porównaniu z 

województwem i krajem, dostęp do usług służby zdrowia i opieki przedszkolnej, 

jak również, w odczuciu mieszkańców, także innych, drobnych usług dla 

ludności 4,5 

 

Szanse 

 

1 Środki zewnętrzne na działania rozwojowe, szczególnie z UE z naciskiem na 

rozwój innowacji i nowych technologii 8,97 

2 Rosnące zainteresowanie tradycyjną żywnością i zdrowym stylem życia 8,88 

3 Zmiany w zwyczajach turystów np. korzystania z aktywnych form wypoczynku 

i rozwój turystyki weekendowej 7,72 

4 Rozwój Internetu i zdalnych form pracy 5,03 

5 Trend osiedlania się mieszkańców miast na terenach wiejskich 4,98 

6 Bogacenie się społeczeństwa 3,61 

 

Zagrożenia 

 

1 Ciągle zmieniające się, niespójne prawo, nieprzychylne dla obywateli 9,53 

2 Duża biurokracja, szczególnie w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych; 

brak doradztwa w tym względzie 9,31 

3 Odpływ fachowców zagranicę 6,07 



4 Rosnące koszty energii i utrzymania 3,21 

5 Rozwój handlu wielkopowierzchniowego 3,14 

6 Model rodziny 2+1 i konsumpcjonizm 3,05 

 

Cele 

 

Liczby z prawej strony przedstawiają wyważony ilością uczestników na spotkaniach wynik 

podziału budżetu w % na poszczególne cele pochodzące z opracowania wstępnej Lokalnej 

Strategii Rozwoju w roku 2014. Zgłoszono też nowe propozycje celów. 

 

 

1 Rozwój przedsiębiorczości w sferach wytwórczości i usług dla ludności oraz 

przyjaznych dla środowiska, w tym rozwój markowej żywności tradycyjnej 27,86% 

2 Rozwój turystyki i produktów turystycznych, szczególnie w zakresie 

turystyki aktywnej 24,21% 

3 Poprawa infrastruktury komunikacyjnej 14,36% 

4 Zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowo-

historycznych, w tym tradycji regionalnych 14,12% 

5 Poprawa oferty oświatowej, szczególnie w zakresie uczenia się przez całe 

życie oraz rekreacyjno-sportowej i kulturalnej 8,39% 

6 Aktywizacja społeczności do działań prorozwojowych oraz rozwój 

współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 7,08% 

7 Rozwój szybkiego Internetu 3,97% 

 

 


