ANALIZA SWOT
dla obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 obejmuje
następujące gminy: Chłopice, Kańczuga, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Roźwienica, Miasto
Radymno

MOCNE STRONY
 Dostępność
komunikacyjna
–
położenie
w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych
(znaczna część obszaru, gorsze warunki
charakteryzują gminę Kańczuga i Laszki)
 Bliskość granicy polsko-ukraińskiej (przejście
graniczne w Gminie Radymno)
 Bliskość większych miast (Rzeszów, Jarosław,
Przemyśl)
 Dobry stan środowiska naturalnego
 Liczne obiekty edukacyjne, kulturalne, sportoworekreacyjne, ale wymagające doinwestowania
 Potencjał
ludzki
(ambitni,
wykształceni
mieszkańcy)
 Wysokie
walory
przyrodniczo-krajobrazowe
sprzyjające
rozwojowi
turystyki
i wypoczynkowi (znaczne obszary leśne, bogata
flora i fauna – zwłaszcza na terenach gmin: Laszki
i Kańczuga)
 Dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa
ekologicznego (gospodarstwa
ekologiczne
w gminie Radymno, Chłopice): znaczna liczba
gospodarstw ekologicznych w Gminie Radymno
 Dobrze rozwinięte rybołówstwo w Gminie
Chłopice
 Dostęp do lokalnych produktów i tradycyjnych
wyrobów
 Duża aktywność organizacji pozarządowych (OSP,
KGW,
lokalne
stowarzyszenia)
–
na przeważającej części obszaru (wyjątek miasto
Radymno i Gmina Radymno; mała liczba NGO
w gm. Chłopice – chociaż bardzo aktywnych)
 Aktywność społeczna mieszkańców (wyjątek
obszar Gminy Radymno i miasta Radymno)
 Potencjał intelektualny mieszkańców (ambitni,
wykształceni mieszkańcy)
 Wolne zasoby siły roboczej
 Znajdujący się na terenie LGD zbiornik wodny ZEK
usytuowany na terenie Miasta Radymno oraz
zbiornik w Łopuszce Małej
 Obszary wodne (m.in. przepływająca przez obszar
LGD rzeka San, Rada, Wisznia, Szkło
i inne drobniejsze cieki wodne)
 Liczne zabytki dziedzictwa kulturowego, szlaki
turystyczne/pielgrzymkowe
(np.
szlak
Św. Jakuba, szlak architektury drewnianej,
cerkwie, kapliczki przydrożne i in.)
 Bogate dziedzictwo kulturowe (wielokulturowość
regionu przejawiająca się w obrzędach,
obyczajach, tradycjach, architekturze)

SŁABE STRONY


























Niewystarczająco
rozwinięta
infrastruktura
techniczna (drogi, oświetlenie, chodniki, parkingi,
sieć kanalizacyjna, wodociągowa, gazowa)
Niewystarczająco rozwinięta
infrastruktura
kulturalna (stan techniczny i wyposażenie świetlic
wiejskich, bibliotek, organizacji pozarządowych,
KGW itp.)
Niewystarczająco rozwinięta
infrastruktura
sportowo-rekreacyjna
(ścieżki
rowerowe,
spacerowe, trasy biegowe, place zabaw, obiekty
sportowe, szkółki sportowe, zagospodarowanie
terenu – parki rekreacyjne, alejki itp., siłownie
zewnętrzne, wiaty, punkty widokowe, amfiteatry
i n.)
Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna
i okołoturystyczna (m.in. baza noclegowa,
gastronomiczna)
Słaby potencjał techniczny, organizacyjny
i finansowy organizacji pozarządowych
Niewystarczająca
integracja
i
aktywność
społeczna
mieszkańców – na terenie gm.
Radymno i Miasta Radymno; na części obszaru –
gm. Chłopice – zbyt mała liczba NGO-s
Niedostatek liderów wiejskich
Niedostateczna oferta edukacyjno-kulturalna dla
mieszkańców
Słaba oferta spędzania czasu wolnego (zwłaszcza
dla młodzieży i osób starszych, seniorów)
Niska świadomość społeczna mieszkańców
w zakresie ekologii, zdrowego stylu życia,
zdrowego żywienia, ochrony środowiska (słaba
oferta edukacyjna ww. zakresie)
Brak dużych zakładów produkcyjnych dających
miejsca pracy lokalnej społeczności
Wysoki poziom bezrobocia
Mała liczba małych i średnich przedsiębiorstw;
słaba aktywność gospodarcza mieszkańców.
Niski poziom życia mieszkańców (niskie dochody
mieszkańców/niskie płace)
Rozdrobnione gospodarstw
Słaba informacja i promocja obszaru LGD
Brak przetwórstwa owocowo-warzywnego
Słaba edukacja w zakresie pomocy osobom
starszym i niepełnosprawnym
Nieuregulowane rzeki.

 Złoża kopalin kruszywa (żwiry, piaski)
 Dobrze rozwinięta baza edukacyjna (przedszkola
i szkoły).

SZANSE







Moda na zdrowy styl życia
Moda na zdrową żywność, ekologię i produkty
ekologiczne; Rosnąca świadomość mieszkańców w
tym zakresie;
Rozwój ekologicznej produkcji rolniczej
Nowa perspektywa programowa 2014-2020
i dostępność środków zewnętrznych;
Rozwój turystyki, moda na spędzanie czasu
wolnego na wsi, wyjazdy poza miasto.

ZAGROŻENIA
 Niestabilna sytuacja na Ukrainie
 Emigracja ludności w wieku produkcyjnym
do większych ośrodków miejskich i za granicę;
 Duża
biurokracja
(oraz
wysokie
koszty
prowadzenia działalności (opodatkowanie, składki
społeczne itp.)
 Częste zmiany i niejasne przepisy utrudniające
zakładanie
i
prowadzenie
działalności
gospodarczej;
 Biurokracja i co się z tym wiąże trudności
w pozyskiwaniu środków pomocowych,
 Postępująca niekorzystna sytuacja demograficzna
w kraju i Europie (niski przyrost naturalny
i starzejące się społeczeństwo);
 Nieuregulowane przepisy ze zwierzyną leśną
(dziki)
 Korupcja
 Wyjście Polski z Unii Europejskiej
 Brak lub małe zaangażowanie młodzieży
w życie publiczne;
 Patologie społeczne
 Rosnąca liczba osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym
 Zmiany klimatyczne
 Wzrost chuligaństwa i wandalizmu,
 Zbyt małe środki własne na realizację
poszczególnych zadań
 Długotrwałe bezrobocie, dziedziczne.

