
MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

Wysoka atrakcyjność turystyczna w tym dobre 

warunki do uprawiania sportów, istnienie 

szlaków rowerowych, szlaków historycznych, 

miejsc związanych z dziedzictwem kulturowym, 

historycznym i przyrodniczym 

Niewystarczająca infrastruktura turystyczna 

Brak spójnej oferty turystycznej 

Bliskie sąsiedztwo dużych ośrodkówmiejskich – 

Kielce, Radom 

Migracja ludzi w związku z rozpoczętą edukacją 

lub poszukiwaniem zatrudnienia czy podjętą 

pracą 

Istnienie produktów lokalnych 
Niezadowalająca promocja produktów 

lokalnych 

Odchodzenie od tradycyjnych gospodarstw na 

rzecz gospodarstw ekologicznych czy 

wyspecjalizowanych w produkcji konkretnych 

produktów rolnych 

Rozdrobnione gospodarstwa rolne a co za tym 

idzie niskie dochody gospodarstw 

Liczne świetlice i miejsca umożliwiające 

integrację lokalnej społeczności 

Brak w niektórych miejscowościach miejsc 

umożliwiających integrację społeczną, a tam 

gdzie istnieją konieczne jest ich doposażenie lub 

opracowanie planów działania 

Obecność licznych surowców naturalnych  

Duża liczba organizacji społecznych 
Brak profesjonalnego doradztwa dla NGO, grup 

nieformalnych 

Potencjał ludzki w postaci prężnie działających 

stowarzyszeń, KGW, OSP, zespołów 

folklorystycznych i twórców ludowych 

Niedostateczna ilość środków finansowych dla 

organizacji pozarządowych 

Brak środków na funkcjonowanie KGW i 

doposażenia zespołów folklorystycznych. 

Dostępność taniej i licznej siły roboczej Wysoki poziom bezrobocia 

Zasoby i korzystne warunki dla rozwoju 

energetyki odnawialnej 

 

Potencjał społeczny, przewaga liczby 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym nad 

osobami w wieku poprodukcyjnym 

 

Wzrost nowo zarejestrowanych podmiotów 

gospodarczych 

Niewielka absorbcja środków zewnętrznych na 

rozwój prowadzonej działalności 

 
Problem z dostępem do infrastruktury 

społecznej oraz nieatrakcyjność oferty społeczno 

- kulturalno - edukacyjnej dla osób starszych i 



niepełnosprawnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

Stworzenie spójnej oferty turystycznej Postępująca masowa migracja młodych ze wsi  

Stworzenie odpowiednio rozbudowanej 

infrastruktury turystycznej wraz ze ścieżkami 

pieszymi 

Duża konkurencja innych regionów w zakresie 

oferty turystycznej 

Wykorzystanie zewnętrznych źródeł 

finansowania 

Atrakcyjność gospodarcza innych regionów 

lepiej rozwiniętych  

Rosnący popyt na zdrową żywność i moda na 

zdrowy tryb życia 

Sytuacja geopolityczna  

Imprezy regionalne - szansa promocji lokalnych 

twórców 

Niestabilny system prawny w Polsce 

 

Możliwość wypromowania produktu lokalnego i 

stworzenia inkubatorów przetwórstwa  

Niska opłacalność produkcji rolniczej 

 

Inwestowanie w odnawialne źródła energii Rosnący poziom zadłużenia lokalnych 

samorządów  

Organizowanie szkoleń i kursów, pokazanie 

dobrych praktyk 

Nadmierny stopień biurokratyzacji  

Promocja regionu poprzez wydawnictwa 

dotyczące turystyki i historii oraz przewodniki 

Skomplikowane procedury w procesie ubiegania 

się o dofinansowanie ze środków unijnych na 

realizacje przedsięwzięć przez osoby fizyczne i 

przedsiębiorców. 

Rozwój infrastruktury sportowej, społecznej i 

turystycznej 

Utrzymywanie się trendów zwianych ze 

strukturalnym bezrobociem na terenie objętym 

LSR  

Stworzenie ciała doradczego w LGD dla NGO i 

grup nieformalnych 

 

 


