
Analiza SWOT 

Charakterystyka oddziaływania czynnika 

Pozytywny (+) Negatywny (-) 

Mocne strony 
(pozytywne strony obecnej sytuacji, siła obszaru „+”) 

Słabe strony 
(negatywne strony obecnej sytuacji, słabości  „-”) 

Miejsce występowania czynnika (wewnętrzne „dzisiaj”, tutaj) 
  
1.Walory przyrodnicze i krajobrazowe sprzyjające 
rozwojowi aktywnych form turystyki. 
2. Dostępność lokalnych  zasobów naturalnych (drewno, 
wody powierzchniowe, kruszywo). 
3.Czyste środowisko naturalne 
4.Aktywność w zakresie przedsiębiorczości 
5.Dogodne położenie geograficzne względem 
aglomeracji trójmiejskiej  i autostrady  A1. 
6.Centralne położenie miasta powiatowego. 

7.„Żywa„ kultura Kaszub (tradycja, historia, język 
kaszubski, rękodzieło, kuchnia kaszubska). 
8. Zachowana tożsamości i regionalizm- Kaszubszczyzna 
9. dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna oraz 
sportowa 
10. dobry system szkolnictwa podstawowego  i 
gimnazjalnego 
11. Zwiększająca się liczba mieszkańców, przyrost 
naturalny. 
12. dobrze rozwinięta infrastruktura wodno-
kanalizacyjna. 
13. atrakcyjne warunki inwestycyjne . 

  
1.Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna  i 
rekreacyjna(mała infrastruktura turystyczna, sieć szlaków 
rowerowych, pieszych itp.)  
2.Zły stan lokalnej infrastruktury drogowej. 
6. Brak spójnej i kompleksowej oferty turystycznej obszaru 
LSR 
7.Niski poziom wykorzystania innowacyjności. 
9.Brak miejsc przetwarzania lokalnych produktów oraz 
lokalnych rynków zbytu. 
10.niski poziom aktywności społecznej. 
11.ograniczona dostępność komunikacyjna obszarów 
wiejskich (transport publiczny, dostęp do Internetu 
12. brak zakładów pracy/miejsc pracy. 
13.ograniczone możliwości podnoszenia kompetencji, 
kwalifikacji zawodowych i/lub społecznych na obszarach 
wiejskich. 
14. niewystarczające wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
społecznej.  
15. ograniczony dostęp do edukacji przedszkolnej (brak 
miejsc w przedszkolach i żłobkach) 
16. niedostateczny poziom opieki nad osobami starszymi  



Charakterystyka oddziaływania czynnika 

Pozytywny (+) Negatywny (-) 

Szanse 

(pozytywne możliwości jakie niesie za 

sobą przyszłość, możliwości wynikające z 

otoczenia zewnętrznego) 

Zagrożenia 

(negatywne możliwości jakie niesie za 

sobą przyszłość, zagrożenia wynikające z 

otoczenia zewnętrznego) 

Miejsce występowania czynnika (zewnętrzne „jutro”, tam) 
1.Możliwość pozyskiwania funduszy  zewnętrznych 

w tym funduszy z UEw nowej perspektywie 

finansowej 2014 -2020. 

3.Wzrost zainteresowania nowoczesnymi 

technologiami. 

4.Inwestorzy zewnętrzni. 

5.wzrost ruchu turystycznego 

6.wzrost świadomości ekologicznej. 

7.Kolej metropolitalna. 

8. budowa obwodnicy kościerskiej 

9. tendencja do wydłużenia się  sezonu 

turystycznego 

10. wzrost zainteresowania aktywnymi formami 

turystyki. 

11. moda na zdrową żywność. 

  

1.Zawiłe procedury  związane z pozyskaniem  

funduszy z UE. 

2.marginalizacja obszarów wiejskich 

3.brak perspektyw zarobkowych na obszarach 

wiejskich- brak środków na podejmowanie i rozwój 

działalności gospodarczej. 

4.wzrost ubóstwa i wykluczenia społecznego na 

obszarach wiejskich. 

5.brak stabilności legislacyjnej 

6.migracja młodych ludzi do miast 

7. wzrastające Zanieczyszczenie środowiska. 

8. ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej na 

obszarach wiejskich. 


