
Analiza  SWOT – LGD Między Odrą a Bobrem 

Mocne strony 

S.1 Potencjał do rozwoju turystyki, na który składają się walory przyrodnicze 

i krajobrazowe (w tym bogate w runo lasy, cieki i zbiorniki wodne), zabytki oraz inne 

ciekawe miejsca i lokalne atrakcje turystyczne; 

S.2 Stale rosnąca aktywność lokalnych organizacji pozarządowych;  

S.3 Bliskość ośrodka miejskiego (Zielonej Góry), mogącego stanowić naturalny rynek 

zbytu dla usług i produktów, co z kolei sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości na 

terenach przyległych, oraz budującego chłonny rynek pracy;  

S.4 Tradycje produkcji wina i miodu mogące stanowić podstawę do rozwoju związanej 

z tym działalności rolniczej, przetwórstwa, ale także enoturystyki i usług 

towarzyszących; 

 

Słabe strony 

W.1 Niewykorzystany potencjał turystyczny, wynikający w znacznej mierze z braków 

w infrastrukturze, w tym niskiego stopnia nasycenia infrastrukturą noclegową 

i gastronomiczną, niedostatku ścieżek rowerowych, braku infrastruktury 

umożliwiającej rekreacyjne i turystyczne wykorzystanie akwenów wodnych (zwłaszcza 

rzek Odry i Bobru), niedostatecznej ilości małej architektury i braku 

zagospodarowania otoczenia wokół wielu atrakcji turystycznych;  

W.2 Trudna sytuacja na lokalnym rynku pracy, towarzyszące jej braki w zakresie promocji 

przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Brak wsparcia dla osób chcących otworzyć lub 

prowadzących własną działalność gospodarczą, a w szczególności brak organizacji 

zrzeszających przedsiębiorców i mało prężne instytucje otoczenia biznesu;  

W.3 Braki w infrastrukturze komunikacyjnej (zła jakość dróg, brak chodników i ścieżek 

rowerowych), brak przepraw mostowych w gminach leżących nad rzeką Odrą;  

W.4 Mało funkcjonalna komunikacja publiczna i brak wygodnych połączeń z ośrodkami 

miejskimi, a w konsekwencji utrudniony dostęp do rynku pracy, usług edukacyjnych, 

medycznych, kulturalnych i innych; 

W.5 Brak dostatecznej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w postaci świetlic, 

ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni na wolnym powietrzu, ścieżek zdrowia, 

a w miejscach gdzie taka infrastruktura istnieje, niedobór środków na ich doposażenie 



i bieżącą działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną (organizację imprez, wyjazdy, 

stroje, itp.);  

W.6 Niski stopień utożsamiania się z miejscem zamieszkania i lokalną społecznością 

wskutek zaspokajania części potrzeb w pobliskim ośrodku miejskim (traktowanie 

miejsca zamieszkania jak „sypialni”). Brak miejsc integracji społecznej i dobrze 

przygotowanej, atrakcyjnej oferty w postaci imprez i wydarzeń kulturalno-

społecznych;  

 

Szanse 

O.1 Rozwój różnych form turystyki (pieszej, rowerowej, wodnej, konnej) przede wszystkim 

w oparciu o rozbudowaną i zintegrowaną infrastrukturę (np. sieć tras rowerowych, 

współdziałające przystanie wodne) oraz z wykorzystaniem istniejących szlaków 

tematycznych;  

O.2 Lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego w postaci rzek, zabytków, atrakcji 

turystycznych; 

O.3 Rozwój lokalnej małej przedsiębiorczości oraz podmiotów ekonomii społecznej jako 

szansa na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy; 

O.4 Wsparcie doradcze przy zakładaniu działalności gospodarczej i prowadzeniu jej 

w początkowym okresie;  

O.5 Rozwój działalności organizacji pozarządowych, w celu większej integracji lokalnej 

społeczności, poprzez wsparcie finansowe, doradcze i praktyczne (forma inkubatora 

aktywności społecznej) udzielana podmiotom III sektora;   

 

Zagrożenia 

T.1 Brak wsparcia finansowego i szkoleń dla osób chcących rozwijać swoją aktywność 

zawodową i społeczną; 

T.2 Odpływ młodych osób z terenów gmin należących do LGD do pobliskich ośrodków 

miejskich i zanik więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania;  

T.3 Nadmierna szczegółowość zasady pozyskiwania wsparcia i biurokracja przy rozliczaniu 

projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych; 

T.4 Niski stopień absorpcji  środków pomocowych spowodowany brakiem 

prefinansowania (realizacja projektów w oparciu o finansowanie zaliczkowe) 



ograniczonymi możliwościami pokrycia wkładu własnego i brakiem informacji 

o źródłach i sposobach pozyskiwania wsparcia; 

 


