
Czynniki analizy SWOT obszaru LGD Zielone Bieszczady w ramach tworzenia LSR na lata 2014-2020

Mocne strony Słabe strony

liczne ścieżki i trasy rekreacyjno – turystyczne 
(spacerowe, rowerowe, konne, Nordic-walking, 
narciarstwa biegowego)

niedostateczne wykorzystanie zaplecza kulturalnego, 
małoatrakcyjna oferta kulturalna

liczne tereny rekreacyjne
słaba oferta zagospodarowania czasu wolnego, w 
szczególności skierowana do młodzieży

ciekawe, unikalne warunki przyrodniczo – krajobrazowe
niewystarczające fundusze na działalność grup 
kultywujących lokalne tradycje, zwyczaje

istniejące zróżnicowane formy przyrody, kompleksy 
leśne, wyznaczone obszary chronione, parki, 

słabe zagospodarowanie szlaków turystycznych i 
rekreacyjnych (niewystarczająca infrastruktura, słabe 
oznakowanie), brak parków Nordic Walking na terenie 
gminy Sanok i Tyrawa Wołoska

czysto ekologiczny obszar – czyste powietrze i woda, 
warunki uzdrowiskowe

zły stan istniejącej infrastruktury sportów zimowych

liczne gospodarstwa ekologiczne, będące źródłem 
ekologicznych produktów

słaba oferta "zimowa" zarówno dla turysty, jak i 
mieszkańca 

duża liczba i wysoka jakość produktów lokalnych
niewystarczająca sieć noclegowa, niska/podstawowa 
oferta (niespełniająca oczekiwań współczesnego klienta)

kiermasze i targi produktów lokalnych
niedostateczna promocja obszaru, brak narzędzi promocji
wspólnych dla całego obszaru LGD

działająca grupa producentów produktów lokalnych
słaba oferta szkoleń i doradztwa dla trzeciego sektora 
(ngo)



duża liczba gospodarstw agroturystycznych
niski poziom sformalizowania grup skupiających 
mieszkańców obszaru (przeważają grupy 
nieformalne/niezarejestrowane)

aktywne społeczeństwo skupione w licznych 
organizacjach, grupach, kołach zainteresowań

niedostateczna sieć handlu detalicznego i sprzedaży 
bezpośredniej produktów lokalnych

liczne i różnorodne inicjatywy oddolne - kreatywność, 
zaradność, pracowitość, przedsiębiorczość

słaba współpraca sektora gospodarczego 
wewnatrzsektorowa oraz z sektorem publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi 

wysoki poziom edukacji, wysoki poziom 
wykształcenia/kapitał ludzki

niewystarczająca oferta szkoleniowa i doradcza 
skierowana do sektora gospodarczego

dobre kanały informacji i promocji wewnętrznej
wysokie bezrobocie, w szczególności wśród ludzi 
młodych

prężnie działające organizacje i instytucje kultury
niewystarczająca sieć kanalizacji, mogąca mieć 
niekorzystny wpływ na stan środowiska naturalnego

doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych zły stan infrastruktury drogowej na terenie LGD

atutem obszaru jest Jezioro Solińskie i Myczkowieckie 
na terenie gmin: Czarna, Solina i Ustrzyki Dolne

niewystarczające przygotowanie dokumentów 
planistycznych obszaru (plany zagospodarowania 
przestrzennego)

transgraniczne położenie geograficzne - bliskie 
sąsiedztwa ze Słowacją i Ukrainą, przejścia graniczne

mała liczba lub brak uzbrojenia terenów inwestycyjnych 
na obszarze LGD

cykliczne imprezy kulturalne i sportowe o zasięgu 
regionalnym i ogólnopolskim 

słabe wykorzystanie Odnawialnych Źródeł  Energii

możliwość specjalizacji w zakresie ogrodnictwa, 
sadownictwa i warzywnictwa

niewystarczająca liczba obiektów pełniących 
turystyczne, rekreacyjne i kulturalne, zły stan techniczny 
istniejących obiektów



 

niewykorzystany w wystarczający sposób potencjał i 
możliwości zbiornika wodnego - Jeziora Solińskiego i 
Myczkowieckiego (np. współpraca miedzy gminami, 
zajęcia  dla młodzieży) 

 
słabe wykorzystanie linii brzegowej, brak infrastruktury 
w obszarze linii brzegowej Jeziora Solińskiego i 
Myczkowieckiego

niewystarczająca współpraca w zakresie wspólnej  
promocji obszaru

Szanse Zagrożenia

możliwość pozyskania środków z UE w nowej 
perspektywie finansowej 2014-2020

starzejące się społeczeństwo

wzrost ruchu turystycznego, ekoturystyki, agroturystyki i
turystyki wiejskiej

migracja zarobkowa młodych ludzi

wzrost świadomości ekologicznej
skomplikowane procedury prowadzenia działalności 
gospodarczej, nadmierna biurokracja

rosnące spożycie produktów lokalnych – wzrastająca 
popularność żywności nieprzetworzonej

rygorystyczne  przepisy sanitarno - higieniczne 
dotyczące produkcji rolnej i przetwórstwa

rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego, grup 
producenckich, inkubatorów przetwórstwa

skomplikowane procedury pozyskiwania dotacji z 
budżetu UE i innych źródeł



możliwość rozwoju gospodarki społecznej
nasilenie turystyki zmechanizowanej, powodującej 
degradację środowiska naturalnego

możliwość wykorzystania OZE i urządzeń ekologicznych
np. oczyszczalni przydomowych, zbiorników 
deszczowych, separatorów

pogłębiające się zanieczyszczenie środowiska 
naturalnego

z punktu widzenia turysty -  poszerzający sie obszar 
objęty ochroną środowiska naturalnego (parki, 
rezerwaty), w tym projektowane nowe obszary chronione

niekorzystne relacje cen produktów rolnych do środków 
produkcji - niska opłacalność produkcji

możliwość wykorzystania partnerstwa 
międzynarodowego i regionalnego (położenie 
transgraniczne)

z punktu widzenia nowych inwestycji - poszerzający sie 
obszar objęty ochroną środowiska naturalnego (parki, 
rezerwaty), w tym projektowane nowe obszary chronione

zmiana ustawodawstwa w zakresie sprzedaży 
bezpośredniej produktów rolnych

atrakcyjna oferta turystyczna obszarów sąsiednich

rosnąca tendencja do osiedlania się na terenach wiejskich
relatywnie niska cena wysokoprzetworzonych produktów
spożywczych

zmiany w zwyczajach nabywczych i stylach życia 
konsumentów – np. trend korzystania z częstych, 
aktywnych form wypoczynku

niezadowolenie społeczne

podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeństwa spadek przyrostu naturalnego


