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Analiza SWOT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” 
 

SILNE STRONY SŁABOŚCI 

GOSPODARKA 

Przedsiębiorczość i atrakcyjność biznesowa 

S1. Przedsiębiorczość i operatywność 
mieszkańców; zainteresowanie młodych 
zakładaniem działalności gospodarczej.  

S2. Duża liczba MŚP. 
S3. Siła i tradycje firm rodzinnych, w których 

następuje przekazywanie umiejętności 
biznesowych.  

S4. Świadomość potrzeby ciągłego rozwoju  i 
innowacyjności przy wykorzystywaniu 
zewnętrznych środków pomocowych. 

S5. Działalność instytucji wspierających 
biznes (CPSA, ARiP). 

S6. Zróżnicowane branżowo firmy o wysokiej 
konkurencyjności rozpoznawalne w 
Polsce.  

S7. Pomysły lokalnych firm na 
wykorzystywanie gminnych zasobów 
naturalnych. 

S8. Duże zakłady pracy generujące 
powstawanie firm kooperujących, np. 
Jastrzębska Spółka Węglowa tworząca 
miejsca pracy oraz sieć kooperacji. 

S9. Korzystne położenie gmin – bliskość 
ważnych dróg, stref przemysłowych)  

S10. Rozwijająca się infrastruktura drogowa.  
 

W1. Zróżnicowanie gospodarcze obszaru.  
W2. Brak wspólnej strategii rozwoju 

gospodarczego gmin obszaru.  
W3. Słaba promocja gospodarcza. 
W4. Deficyt kompetencji przedsiębiorczych i 

słabe kształcenie przedsiębiorczości; duży 
odsetek młodych ludzi o niskim poziomie 
przedsiębiorczości.  

W5. Brak umiejętności korzystania ze 
wsparcia na uruchomienie biznesu. 

W6. Niski poziom wsparcia instytucjonalnego 
dla firm; deficyt podejmowanych przez 
samorząd działań wspierających rozwój i 
zakładanie firm; brak wsparcia dla 
młodych firm.  

W7. Niska świadomość w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu. 

W8. Mała ilość w pełni uzbrojonych terenów 
inwestycyjnych.  

W9. Szkody górnicze obniżające atrakcyjność 
inwestycyjną części obszaru.  

W10. Brak infrastruktury lokalowej dla firm. 
W11. Tereny objęte Naturą 2000. 
W12. Zagrożenie powodziowe. 
W13. Niski poziom współpracy między firmami 

lokalnymi. 
W14. Mała ilość instytucji otoczenia biznesu.  
W15. Słaba współpraca międzysektorowa - 

niski poziom współpracy samorządu 
lokalnego z biznesem.  

W16. Brak ośrodków naukowych i badawczo-
rozwojowych i niski poziom współpracy 
firm z nauką.  

W17. Niski poziom innowacyjności firm 
lokalnych.  

W18. Słaba sieć dróg i chodników. 
 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”    

  

   

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska”  
43-200 Pszczyna, ul. 3 Maja 11 
tel./fax. 032 210 02 12 
www.lgdziemiapszczynska.pl, biuro@lgdziemiapszczynska.pl 
NIP 638 175 30 23   REGON 241051284                         

 

 

     

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w  ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla 

poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze objętego PROW na lata 2014-2020 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Rynek pracy i kapitał ludzki 

S11. Niski poziom bezrobocia.  
S12. Etos pracy.  
S13. Rozwijające się szkolnictwo zawodowe, 

duże możliwości zmiany profilu 
zawodowego lub doszkalania się.  

S14. Poprawiające się przygotowanie 
zawodowe. 

S15. Duża ilość wykształconej młodzieży 
chętnie podnoszącej swoje kwalifikacje.  

S16. Rosnąca mobilność młodych generacji i 
łatwość adaptacji w nowym środowisku.  

W19. Nadwyżka na rynku pracy absolwentów o 
kwalifikacjach słabo powiązanych z 
potrzebami rynku pracy; brak fachowców 
na poziomie zawodowym.  

W20. Niewielka chęć do przemieszczania się, 
niska skłonność do zmiany zawodu, słabe 
zainteresowanie zdobywaniem wiedzy 
pozaszkolnej.  

W21. Niezadowalająca jakość ofert pracy dla 
osób z wyższym wykształceniem. 

W22. Słabsza pozycja kobiet na rynku pracy.  
W23. Słaba organizacja komunikacji publicznej. 

Rolnictwo 

S17. Ukształtowana kultura rolna. 
S18. Funkcjonowanie dużych gospodarstw 

specjalistycznych; różnorodność 
specjalizacji.  

S19. Występowanie grup przedsiębiorców tej 
samej branży (pieczarkarstwo, 
szkółkarstwo, ogrodnictwo, eko-
rolnictwo).  

S20. Udostępnianie przez właścicieli 
nieużytkowanych gruntów do 
gospodarowania za minimalną opłatą 
(szacunek dla ziemi).  

S21. Powiązanie dużych gospodarstw rolnych z 
przemysłem przetwórczym. 

S22. Rolnicy otwarci na fundusze UE. 

 
W24. Dążenie do odrolnienia gruntów. 
W25. Brak grup producenckich w większej 

części obszaru. 
W26. Brak współpracy między rolnikami. 
W27. Pewna ilość gospodarstw rozdrobnionych 

i upadających.  
W28. Nierentowność małych gospodarstw. 
W29. Duży odsetek gospodarstw 

nieekologicznych. 
W30. Niski poziom kooperacji producentów i 

firm przetwórczych; brak wspólnego 
systemu produkcji, przetwarzania oraz 
zbytu.  

W31. Słabo wykorzystany potencjał 
producentów rolnych na obszarze. 

W32. Słaba świadomość ludzi młodych o 
walorach obszarów rolnych. 

Turystyka 

S23. Liczne atrakcje turystyczne, m. in. 
wysokie walory krajobrazowe Ziemi 
Pszczyńskiej, żubry, kościoły drewniane, 
Szlak Zabytków Kultury Drewnianej, 
zamek w Promnicach, Kamojówka, 
Sanktuaria, Wiślana Trasa Rowerowa, 
lasy, zbiorniki wodne. 

S24. Rozwijająca się infrastruktura 
turystyczna, w tym ścieżki rowerowe.  

S25. Warunki dla rozwoju turystyki 
weekendowej.  

W33. Niepełne oznakowanie i wymagający 
remontu stan części zabytków/ 

W34. Niespójność systemu infrastruktury 
turystycznej; niezintegrowane trasy 
rowerowe.  

W35. Braki w infrastrukturze turystycznej, w 
tym brak parkingów, toalet, koszy na 
śmieci, mała ilość gospodarstw 
agroturystycznych oraz turystycznych 
miejsc noclegowych.  

W36. Niska umiejętność wykorzystania 
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S26. Rozwój turystyki konnej. walorów obszaru dla celów 
turystycznych; słaba promocja walorów 
turystycznych obszaru.  

W37. Brak ustalonego wspólnego wyróżnika 
łączącego obszar LGD (np. Księstwo 
Pszczyńskie). 

W38. Słabo wykorzystany potencjał turystyczny 
obszarów wiejskich. 

SPOŁECZEŃSTWO 

Demografia 

S27. Stosunkowo wysoki – na tle regionu – 
przyrost naturalny.  

S28. Dobre warunki dla osiedlania się nowych 
rodzin; napływ młodych rodzin i 
tendencja przenoszenia się ludności z 
miast na tereny wiejskie. 

W39. Starzejące się społeczeństwo; coraz 
później zawierane małżeństwa; rosną 
liczba rodzin w modelu „2+1”.  

W40. Rozpad małżeństw i rodzin.  
W41. Emigracja zarobkowa.  

Kapitał społeczny, relacje społeczne 

S29. Tradycje religijne i wiara przyczyniające 
się do zachowania systemu wartości. 

S30. Zwarte społeczności lokalne, brak 
anonimowości na obszarach wiejskich.  

S31. Wola budowy pozytywnych relacji 
społecznych; chęć integracji społecznej, 
międzypokoleniowej, wolontariatu.  

S32. Wysoki poziom bezpieczeństwa 
wynikający m. in. ze ścisłych relacji 
społecznych.  

S33. Relatywnie niski poziom patologii 
społecznych (przy rosnącym ryzyku ich 
zintensyfikowania); mała ilość obszarów 
wymagających rewitalizacji społecznej.  

S34. Rosnąca ilość działań podejmowanych na 
rzecz włączenia osób starszych w życie 
społeczne; zainteresowanie ludzi 
starszych podejmowaniem działań 
społecznych (np. w ramach KGW).  

W42. Zanikające więzi międzyludzkie, coraz 
większa anonimowość.  

W43. Słabnące relacje społeczne na skutek 
wzrostu popularności Internetu.  

W44. Wyalienowanie osób starszych. 
W45. Poszerzanie się grup dotkniętych 

patologiami i niewydolnych społecznie. 
W46. Dziedzicznie bezradności i 

roszczeniowość.  

Udogodnienia dla mieszkańców 

S35. Gminne Karty Dużych Rodzin. 
S36. Rozbudowująca się infrastruktura dla 

dzieci – przedszkola, żłobki, place zabaw, 
tereny sportowe.  

S37. Dobre funkcjonowanie instytucji 
społecznych.  

W47. Wymagający podniesienia poziom oraz 
konieczność poszerzenia zakresu usług 
dla osób starszych.  

W48. Niski poziom infrastruktury społecznej 
typu Kluby Seniora, CIS-y, KIS-y, centrum 
wolontariatu, brak miejsca miejsc na 
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S38. Wysoki poziom dostępności usług 
sportowych i rekreacyjnych. 

S39. Wysoki poziom imprez społeczno-
kulturalnych.  

S40. Dobra sytuacja finansowa mieszkańców.  
S41. Usytuowanie komunikacyjne obszaru 

umożliwiające mieszkańcom korzystanie z 
udogodnień w otoczeniu. 

S42. Znajomość problemów lokalnych przez 
administrację samorządową. 
 

miejsca spotkań podmiotów NGO. 
W49. Niedostosowanie części obiektów i 

przestrzeni do potrzeb i możliwości osób 
starszych i niepełnosprawnych.  

W50. Lokalne trudności w dostępie do 
żłobków, przedszkoli, placów zabaw.  

W51. Brak mieszkań dla młodych.  
W52. Nadużywanie systemu opieki społecznej.  
W53. Niezadowalający poziom i dostępność 

usług medycznych.  
W54. Brak dostępu do usług prawniczych. 
W55. Utrudnienia w komunikacji publicznej 

między gminami; utrudniony dojazd 
uczniów do szkół.  

Aktywność społeczna i obywatelska 

S43. Dbałość o obejścia i posesje. 
S44. Grupa prężnie działających instytucji 

społecznych w różnych dziedzinach; 
grupy nieformalne reprezentujące 
mieszkańców.  

S45. Rosnące wsparcie dla grup nieformalnych 
i oddolnych inicjatyw mieszkańców.  

S46. Budżety obywatelskie (partycypacyjne). 

W56. Brak szerszego włączenia mieszkańców w 
działania na rzecz społeczności lokalnej 
(wysoka aktywność części mieszkańców, 
przy bierności większej części 
mieszkańców).  

W57. Deficyt pomysłów na ekonomizację 
działalności społecznej. 

W58. Słabe zaangażowanie mieszkańców w 
konsultacje społeczne; nieufność do 
instytucji publicznych; słabe mechanizmy 
na rzecz inicjatyw oddolnych.  

W59. Przeciętna frekwencja wyborcza.  
W60. Deficyt liderów skutecznie aktywizujących 

różne środowiska. 
W61. Deficyty w infrastrukturze i wsparciu 

instytucjonalnym dla inicjatyw 
społecznych (np. brak wsparcia ośrodków 
ekonomii społecznej, brak bazy lokalowej 
dla organizacji pozarządowych, deficyt 
szkoleń i doradztwa).  

W62. Niski potencjał finansowy organizacji 
pozarządowych utrudniający zapewnienie 
wkładu własnego do projektów 
dofinansowywanych ze źródeł unijnych 
lub krajowych.  

W63. Rozrost biurokracji zniechęcający do 
podejmowania działań społecznych.  

W64. Niska świadomość społeczna. 
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ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W ASPEKCIE KULTUROWYM 

S47. Odpowiedzialność mieszkańców za 
innych członków społeczności lokalnej. 

S48. Wspólna tożsamość kulturowa; poczucie 
tożsamości śląskiej.  

S49. Znajomość gwary śląskiej, brak oporów w 
posługiwaniu się nią, propagowanie 
gwary przez różne podmioty lokalne i 
administrację .  

S50. Wzrost świadomości społecznej w 
zakresie dziedzictwa kulturowego i jego 
ochrony.  

S51. Edukacja kulturalna.  
S52. Duża ilość publikacji, informatorów, 

portali internetowych, spektakli, 
przeglądów artystycznych, konkursów 
wiedzy na temat walorów obszaru. 

S53. Wysoka świadomość tożsamości lokalnej 
(tradycje, postacie, potrawy, obrzędy).  

S54. Dobra oferta domów/centrów kultury w 
zakresie dbałości o lokalne tradycje.  

S55. Muzea o charakterze lokalnym zagrody, 
skanseny.  

S56. Silna tradycja i profesjonalizm OSP. 
S57. Działalność zespołów folklorystycznych. 
S58. Tradycje kulinarne.  
S59. Duża ilość produktów, które mogą stać 

się produktami lokalnymi o dużym 
znaczeniu rynkowym.  

S60. Liczne tradycyjne wydarzenia realizowane 
z udziałem mieszkańców – dożynki, 
konkursy gwarowe itp.).  

S61. Potencjał ludzki, organizacyjny i 
techniczny organizacji pozarządowych. 

S62. Dbałość o własne otoczenie (posesje, 
ogrody). 

W65. Powierzchowna wiedza historyczna o 
regionie.  

W66. Zanik tradycji wśród młodych; 
wymierające pokolenie ludzi żyjących 
tradycjami obszaru.  

W67. Słabnąca motywacja do działań 
społecznych.  

W68. Niespójność społeczeństwa związana z 
osiedlaniem się nowych mieszkańców z 
terenów miejskich; trudności w integracji 
dotychczasowych i napływowych 
mieszkańców.  

W69. Mała liczba zarejestrowanych produktów 
lokalnych wykorzystujących dziedzictwo 
kulturowe obszaru; brak wyróżniających, 
zarejestrowanych produktów lokalnych o 
znaczeniu regionalnym i 
ponadregionalnym.  

W70. Brak przedsiębiorczości organizacji 
pozarządowych-problemy z utrzymaniem 
działalności.  

W71. Brak spójnej wizji działań ponadlokalnych 
w ramach LGD; partykularyzm gmin i grup 
interesu utrudniający podejmowanie 
wspólnych działań.  

W72. Ograniczony dostęp do „kultury wyższej”: 
teatr, filharmonia. 

ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY W ASPEKCIE PRZYRODNICZYM 

S63. Proekologiczne działania samorządów 
lokalnych.  

S64. Rosnący szacunek mieszkańców dla 
walorów przyrodniczych; wzrost wiedzy o 
potrzebie ochrony środowiska.  

W73. Ciągle występujące luki w rozwoju 
ekologicznej infrastruktury technicznej, w 
tym w zakresie kanalizacji, odnawialnych 
źródeł energii.  

W74. Brak umiejętności  wykorzystywania 
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S65. Pozytywny stosunek mieszkańców do 
przyrody przejawiający się w rosnącej 
aktywności na świeżym powietrzu.  

S66. Edukacja w szkołach w zakresie rozwoju 
zrównoważonego; popularyzacja postaw 
ekologicznych wśród młodzieży.  

S67. Powszechny system segregacji i odbioru 
odpadów.  

S68. Wysoki poziom środków publicznych 
przeznaczanych na rozwój infrastruktury 
ochrony środowiska – kanalizację, 
oczyszczalnie, kompostownie itp.).  

S69. Rosnąca świadomość korzyści związanych 
ze stosowania odnawialnych źródeł 
energii.  

S70. Rosnąca liczba gospodarstw 
korzystających z odnawialnych źródeł 
energii.  

S71. Eko Targ w Pawłowicach – zorganizowana 
sprzedaż produktów lokalnych. 

S72. Wysoka lesistość.  
S73. Dobre tereny łowieckie i duży potencjał 

rybołówstwa. 
S74. Rozwiązania w dziedzinie zarządzania 

kryzysowego – radar burzowy, sms-owe 
powiadamianie o zagrożeniach.  

środków na odnawialne źródła energii. 
W75. Duże zanieczyszczenie środowiska 

przyrodniczego.  
W76. Wysokie zanieczyszczenie powietrza niską 

emisją z palenisk domowych.  
W77. Wymagający podniesienia poziom 

świadomości ekologicznej mieszkańców; 
ciągle zbyt niska świadomość w zakresie 
segregacji odpadów.  

W78. Dzikie wysypiska.  
W79. Wysokie koszty oczyszczania ścieków.  
W80. Niespójne działania ruchów na rzecz 

ochrony środowiska.   
W81. Deficyt organizacji zajmujących się 

ochroną środowiska.  
W82. Mała odpowiedzialność zakładów 

przemysłowych za ochronę środowiska.  
W83. Zbyt mała liczba atrakcyjnych akcji 

edukacyjnych w zakresie rozwoju 
zrównoważonego.  

W84. Zagrożenie krajobrazu eksploatacją 
górniczą.  

W85. Słaba retencja wodna.  
W86. Słaba regulacja cieków wodnych i deficyty 

w rozwoju infrastruktury 
przeciwpowodziowej.  

SZANSE ZAGROŻENIA  

UWARUNKOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 

Uwarunkowania polityczne 

O1. Polityka prorodzinna na poziomie 
Państwa i regionu.  

O2. Rozwiązania prawne wspierające 
aktywność społeczną.  

O3. Wzrost zainteresowania partycypacyjnym 
modelem podejmowania decyzji na 
poziomie lokalnym i regionalnym – 
konsultacje społeczne i udział 
mieszkańców w opracowywaniu 
dokumentów lokalnych.  

O4. Regulacje unijne wpływające na 
ujednolicenie polskiego prawa. 

O5. Stabilna sytuacja polityczna w Polsce i 

T1. Niejasne i niestabilne prawo; sprzeczność 
niektórych norm i niejasna wykładania 
prawa; niedostosowanie prawa do 
potrzeb społecznych.  

T2. Przeregulowanie prawne oraz część norm 
unijnych ingerująca w suwerenność 
Państwa.  

T3. Rosnąca biurokracja.  
T4. Niskie kompetencje urzędników 

tworzących strategiczne dokumenty i 
plany wpływające na rozwój na poziomie 
lokalnym.  

T5. Tworzenie aktów prawnych oraz 
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ciągłość głównych priorytetów 
rozwojowych kraju.  

O6. Przynależność do silnych organizacji 
międzynarodowych – UE, NATO itp. 

dokumentów planistycznych, które nie są 
wdrażane. 

T6. Konflikty polityczne zniechęcające 
społeczeństwo do polityki i polityków. 

T7. Zmiany polityczne wynikające z wyników 
wyborczych. 

Uwarunkowania ekonomiczne 

O7. Dostępność do środków unijnych 
przeznaczonych na rozwój społeczny i 
poprawę jakości życia mieszkańców.  

T8. Wzrost popularności różnych kredytów i 
pożyczek – życie ponad stan, rosnące 
zadłużenie społeczeństwa. 

Uwarunkowania społeczne 

O8. Poszerzająca się oferta kulturalna i 
edukacyjna w regionie.  

O9. Poprawiająca się mobilność 
społeczeństwa wynikająca z rozwiązań 
prawnych (Strefa Schengen), rosnącej 
otwartości społeczeństwa, usprawnień w 
komunikacji krajowej i międzynarodowej.  

O10. Wzrost świadomości obywatelskiej. 
O11. Wzrost migracji przyspieszający wymianę 

wiedzy i technologii. 
O12. Zwiększenie liczby organizacji 

pozarządowych i rozwój sieci powiązań 
społecznych.  

O13. Wzrost zainteresowania wolontariatem.  
O14. Wzrost udziału osób starszych w życiu 

społecznym.  
O15. Wymiana doświadczeń między kadrami 

organizacji pozarządowych w skali 
krajowej i  międzynarodowej.  

O16. Rozwój indywidualny w różnych sferach 
życia (zawodowego, kulturalnego, 
światopoglądowego, fizycznego).  

O17. Wzrost zainteresowania przywracaniem i 
ochroną tradycji.  

O18. Wzrost świadomości na temat aktywnego 
stylu życia.  

T9. Starzejące się społeczeństwo i niska 
dzietność rodzin.  

T10. Emigracja do innych krajów. 
T11. Napływ ludności odmiennej kulturowo. 
T12. Rosnący wpływ wzorców i mód z zachodu 

niespójnych z kulturą gmin obszaru.  
T13. Dezintegracja społeczna pojawiająca się 

również w mniejszych i tradycyjnych 
społecznościach.  

T14. Marginalizacja życia rodzinnego na rzecz 
samorealizacji; zmiana tradycyjnego 
modelu rodziny.  

T15. Konsumpcyjne podejście do życia.  
T16. Znaczna część organizacji pozarządowych 

nieprowadząca realnej działalności bądź 
organizacje uzależniające swoją 
działalność od finansowania 
zewnętrznego. 

T17. Brak umiejętności wykorzystania 
przedsiębiorczych postaw wśród ludzi 
młodych. 

Uwarunkowania technologiczne 

O19. Rozwój technologii telekomunikacyjnych i 
komunikacyjnych.   

O20. Rozwój sieci światłowodowej w regionie 
umożliwiający poszerzanie kontaktów 
społecznych, dostęp do informacji oraz 
rozwój kwalifikacji i zainteresowań.  

T18. Osłabianie bezpośrednich i codziennych 
więzi międzyludzkich. 

T19. Niskie kompetencje informatyczne części 
społeczeństwa widoczne zwłaszcza w 
starszej generacji.  

T20. Ryzyko wypływu lub sprzedaży danych.  
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O21. Rozwój nowoczesnych środków 
transportu.  

O22. Usprawnienia w przepływie informacji i 
dokumentacji.  

O23. Technologie proekologiczne możliwe do 
wykorzystywania przez mieszkańców.  

O24. Rozwój technologii medycznych. 

T21. Wykluczenie cyfrowe części obszarów.  
T22. Likwidacja lub ograniczanie nierentownej 

komunikacji publicznej. 
T23. Ograniczanie swobody przez technologie 

lokalizujące. 

Uwarunkowania ekologiczne 

O25. Edukacja środowiskowa realizowana 
przez organizacje pozarządowe.  

O26. Kształtowanie postaw proekologicznych 
społeczeństwa.  

T24. Degradacja środowiska (gospodarka, 
komunikacja, mieszkalnictwo) 
wpływająca na jakość życia.  

T25. Zbyt małe dotacje do działań 
proekologicznych. 

UWARUNKOWANIA ROZWOJU EKONOMICZNEGO 

Uwarunkowania polityczne 

O27. Rozwiązania polityczne otwierające 
dostęp do rynków międzynarodowych.  

O28. Polityka rozwoju gospodarczego 
formułowana i realizowana na poziomie 
województwa. 

O29. Spójność regionalnych dokumentów 
strategicznych z dokumentami krajowymi 
i europejskimi. 

 

T26. Przeregulowanie, niestabilność, 
niejasność prawa.  

T27. Skomplikowany system podatkowy, 
nadmierne obciążenia fiskalne, wysokie 
koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej; nadmierna kontrola 
Państwa nad przedsiębiorstwami, 
represyjność instytucji publicznych 
względem małych i średnich 
przedsiębiorstw.  

T28. Przerost biurokracji.  
T29. Rozstrzygnięcia planistyczne i 

programowe nie zawsze odpowiadające 
realnym potrzebom lokalnym.  

T30. Wrażliwość gospodarki na zmiany 
polityczne. 

T31. Słabe relacje między realną polityką a 
potrzebami gospodarki. 

T32. Problemy strefy euro.  
T33. Bariery prawno-polityczne dla 

wprowadzania nowych rozwiązań 
ekologicznych; ograniczenia formalno-
prawne w zakresie produkcji energii ze 
źródeł odnawialnych.  

T34. Niekonsekwentna realizacja  planów i 
strategii, brak systemu monitoringu. 

T35. Przerost zatrudnienia w administracji. 

Uwarunkowania ekonomiczne 
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O30. Stabilny rozwój gospodarczy; wieloletni, 
systematyczny wzrost PKB, stabilność 
złotego.  

O31. Niskie stopy procentowe.  
O32. Wzrost popytu na produkty lokalne, 

ekologiczne, tradycyjne na rynku 
regionalnym i krajowym.  

O33. Wysoka siła nabywcza mieszkańców 
sąsiednich aglomeracji.  

O34. Rosnąca sieć kontaktów biznesowych 
krajowych i międzynarodowych.  

O35. Możliwość kooperacji małych firm z 
dużymi koncernami i partnerami 
strategicznymi.  

O36. Dostępność środków unijnych 
wspierających rozwój gospodarczy i 
innowacyjność gospodarki, rozwój 
kapitału ludzkiego.  

O37. Możliwość uczestnictwa w regionalnych, 
krajowych i międzynarodowych 
organizacjach gospodarczych.  

O38. Restrukturyzacja górnictwa i przemysłu 
ciężkiego tworząca szansę na stabilizacje 
tych sektorów w dłuższym horyzoncie 
czasu.  

O39. Dostępność dofinansowania dla działań 
związanych z pozyskiwaniem energii ze 
źródeł odnawialnych oraz związanych z 
ochroną środowiska.  

T36. Rozwój sieci sklepów 
wielkopowierzchniowych.  

T37. Trudności we wprowadzeniu przez małe 
firmy produktów do sklepów 
wielkopowierzchniowych. 

T38. Wysokotowarowa i masowa produkcja. 
T39. Wzrost wymagań na rynku dotyczący 

jakości, ceny, czasu realizacji zamówień.  
T40. Wysokie koszty wdrażania nowych 

technologii.  
T41. Ograniczone zdolności firm do absorpcji 

środków unijnych. 
T42. Spadek popytu na część usług i 

produktów związany z e starzeniem się 
społeczeństwa. 

T43. Wkład własny wymagany do skorzystania 
ze środków unijnych.  

T44. Konkurencja między LGD oraz między 
regionami w ubieganiu się o środki 
wspierające rozwój gospodarczy. 

T45. Negatywne konsekwencje 
restrukturyzacji dla rynku pracy.  

T46. Problemy dużych firm, szczególnie w 
tradycyjnych branżach, tworzących wokół 
siebie sieć kooperacji. 

T47. Niestabilność finansowa samorządów 
terytorialnych. 

T48. Peryferyjność Polski wobec silnych 
centrów rozwoju gospodarczego i 
centrów finansowych. 

T49. Peryferyjność Ziemi Pszczyńskiej wobec 
wojewódzkich ośrodków wzrostu.  

T50. Zbyt duże uzależnienie rozwoju od 
środków unijnych. 

Uwarunkowania społeczne 

O40. Postawa konsumpcyjna sprzyjająca 
wzrostowi PKB.  

O41. Wzrost aktywności zawodowej kobiet. 

T51. Starzejące się społeczeństwo, spadek 
odsetka osób w wieku produkcyjnym, 
zapaść systemu emerytalnego.  

T52. Emigracja ograniczająca dostępność 
kapitału ludzkiego na rynku pracy. 

Uwarunkowania technologiczne 

O42. Rosnące zainteresowanie 
przedsiębiorców współpracą z 
jednostkami badawczo-rozwojowymi. 

 
T53. Zapóźnienie technologiczne kraju.  
T54. Słabe mechanizmy transferu innowacji z 
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O43. Dostępność technologii ICT wspierających 
prowadzenie biznesu.  

O44. Nowe aplikacje i usługi mobilne 
ułatwiające dotarcie do klienta – 
rozszerzenie rynków zbytu.  

O45. Ułatwienia w przepływie informacji; 
łatwość i szybkość pozyskiwania 
informacji.  

O46. Budowa dróg i autostrad.  
O47. Wprowadzanie rozwiązań 

komunikacyjnych typu „parkuj i jedź”. 
O48. Planowana rewitalizacja linii kolejowej 

obejmującej tereny objęte LSR. 
O49. Postęp materiałowy i technologiczny w 

zakresie ekologii.  
O50. Elektronizacja usług administracyjnych.  
O51. Technologie informacyjne 

wykorzystywane do promocji 
gospodarczej regionu.  

uczelni do biznesu. 
T55. Degradacja sieci kolejowej.  
T56. Obszary wykluczenia cyfrowego.  
T57. Narażenie systemów informatycznych na 

ataki hakerów.  
T58. Technologizacja produkcji skutkująca 

redukcją liczby miejsc pracy i zanikiem 
niektórych zawodów.   

 

 

 


