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Silne strony: 

• aktywni mieszkańcy z licznymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

przede wszystkim KGW i OSP oraz parafie; wysoka aktywność w wyborach 

(samorządowych); 

• infrastruktura rekreacyjna nad rzeką Wartą, nad jeziorami oraz w nadwarciańskim parku 

krajobrazowym, np. marina w Powidzu (choć: duże zróżnicowanie pomiędzy 

poszczególnymi gminami); gotowość do wykorzystania istniejącej infrastruktury przez 

mieszkańców i turystów; dobre warunki do rozwoju agroturystyki; oznakowane szlaki 

rowerowe i ścieżki rowerowe; 

• walory przyrodnicze: rzeka, jeziora, lasy i inne tereny zielone zagospodarowane na cele 

rekreacyjne i turystyczne oraz aktywnie działające przyrodnicze placówki edukacyjne, np. 

Ośrodek Edukacji Przyrodniczej; 

• rosnące w siłę i coraz popularniejsze produkty lokalne / lokalne marki, np. Lawendowy 

Ląd; 

• wydarzenia kulturalne, w tym o dużej rozpoznawalności w regionie, np. Festiwal Kultury 

Słowiańskiej i Cysterskiej, Festiwal Muzyki Organowej; 

• obszar rolnicze: ziemie wysokiej klasy bonitacyjnej, nowoczesne gospodarstwa rolne; 

• bliskość A2 i węzłów na autostradzie; dobre połączenie komunikacyjne ze stolicą 

województwa i innymi większymi miejscowościami, np. Września, Konin, Warszawa 

(choć: duże zróżnicowanie pomiędzy poszczególnymi gminami);  

• zabytki, w tym kościoły drewniane, budynki klasztorne i poklasztorne, dwory (choć: różny 

potencjał ich wykorzystania na cele turystyczne lub na cele gospodarcze);  

• w wybranych gminach: organizacje pozarządowe, grupy młodzieżowe z sukcesami na 

szczeblu regionu, kraju lub międzynarodowym; 

• aktywnie działające instytucje kultury: domy kultury, biblioteki, kluby i orkiestry dęte; 

• w wybranych gminach: wysoka jakość gminnych obiektów sportowych i rekreacyjnych; 

tereny rekreacyjne w większości miejscowości; 

• aktywnie działające instytucje senioralne: placówki dziennego pobytu, kluby seniora, 

Uniwersytet III Wieku; 

• w wybranych gminach: skuteczność gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych; 

• silne więzi społeczne w ramach miejscowości; 

• dobry dostęp do placówek opieki nad dziećmi do lat 3 oraz przedszkoli; 

• targowiska i duża ilość punktów handlowych; 

• wysoka jakość edukacji w szkołach podstawowych, „dobre szkoły”; 

• silna tożsamość lokalna, ważne wydarzenia historyczne spajające lokalną społeczność. 



  

Słabe strony: 

• brak perspektywy pracy w gminach obszaru LGD, niewielka liczba atrakcyjnych miejsc 

pracy; 

• słabość lokalnych przedsiębiorstw; 

• niski poziom skanalizowania gmin obszaru LGD; 

• niska jakość dróg gminnych; brak chodników wzdłuż dróg; brak ścieżek rowerowych; 

• brak połączeń komunikacji zbiorowych pomiędzy siedzibami gmin a miejscowościami 

wiejskimi; 

• brak połączeń komunikacji zbiorowej pomiędzy stolicami gmin; 

• brak dodatkowych zajęć sportowych i edukacyjnych dla dzieci w wieku szkolnym i 

młodzieży; 

• trudny dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej; 

• niski poziom aktywności młodzieży i włączenia w sprawy lokalnej społeczności; brak 

spójnej polityki młodzieżowej; 

• negatywne trendy i perspektywa demograficzna; 

• w wybranych gminach: brak terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 

wielorodzinną; trudności w zakupie mieszkania; 

• w wybranych gminach: brak polityki senioralnej i działań na rzecz seniorów; niski poziom 

usług społecznych; 

• brak współpracy pomiędzy miejscowościami w gminie; integracja i współpraca wyłącznie 

w ramach miejscowości; 

• obniżanie poziomu wód gruntowych w jeziorach obszaru LGD; 

• w wybranych gminach: uciążliwości spowodowane dużym ruchem turystycznym; 

• brak oferty kulturalnej dla wszystkich grup mieszkańców; 

• trudności z integracją uchodźców wojennych i imigrantów ekonomicznych; 

• słabości kadr aktywnych organizacji pozarządowych przekładające się na niską 

skuteczność, problemy organizacyjne i finansowe, brak gotowości do rozszerzenia 

działalności. 



  

Szanse 

• rosnąca popularność spędzania wolnego czasu i wypoczynku z dala od dużych atrakcji 

turystycznych, w stylu „slow”; 

• przygotowanie do pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w samorządzie 

gminnym; dotychczasowa skuteczność w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze 

środków zewnętrznych; 

• bliskość autostrady A2 i dobre połączenia komunikacyjne z innymi dużymi 

miejscowościami; 

• współpraca z organizacjami pozarządowymi spoza terenu LGD; 

• działalność organizacji animujących i animujących aktywność lokalną, np. LGD 

Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska”; 

• dostęp do atrakcyjnych miejsc pracy w gminach sąsiednich przy jednoczesnej możliwości 

zamieszkania, życia i wypoczynku na obszarze LGD; 

• zamknięcie kopalni odkrywkowych. 

 



 

Zagrożenia: 

• postępujące zmiany klimatyczne i rosnąca dotkliwość ich skutków dla ludzi oraz dla 

środowiska przyrodniczego; 

• pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna oraz sytuacja jednostek samorządu 

terytorialnego – spodziewane obniżenie jakości świadczonych usług społecznych / 

rezygnacja z nowych usług i inwestycji; 

• inflacja, wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i trudna sytuacja 

makroekonomiczna jako czynniki hamujące rozwój lokalnych przedsiębiorstw, a nawet 

prowadzące do ich zamknięcia; 

• wojna w Ukrainie: strach, niepewność, świadomość zewnętrznych zagrożeń, trudności z 

integracją uchodźców wojennych; 

• postępująca degradacja środowiska przyrodniczego w Polsce: cazus rzeki Odry; 

• trudności w dostępie do surowców energetycznych na rynku europejskim zagrożeniem 

dla środowiska przyrodniczego obszaru LGD. 


