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Metodyka opracowania

 Analiza 47 strategii rozwoju z obszaru Wielkopolski
południowej – gmin, powiatów oraz AKO

 Identyfikacja wskazanych w tych dokumentach potencjałów i
barier rozwojowych szczególnie charakterystycznych dla
subregionu oraz istotnych obszarów tematycznych:

 Dostępność przestrzenna
 Potencjał gospodarczy
 Środowisko
 Społeczeństwo
 Kultura i turystyka
 Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

 Szanse i zagrożenia



DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA

• Położenie w kraju i regionie

• Bliskość dużych ośrodków miejskich (Kalisz, 

Ostrów Wlkp., miasta powiatowe)

• Powiązania komunikacyjne kolejowe i 

drogowe (krajowe, regionalne i lokalne)

• Korzystny układ sieci dróg lokalnych 

powiązanych z regionalnymi

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

ŹRÓDŁO: www.droga-s11.pl

• Peryferyjne położenie w stosunku do dużych 

ośrodków

• Słaba dostępność komunikacyjna niektórych 

obszarów 

• Słabo rozwinięta komunikacja publiczna poza 

miastami

• Zły stan techniczny części infrastruktury 

drogowej 



POTENCJAŁ GOSPODARCZY

• Atrakcyjne tereny inwestycyjne

• Rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości

• Zróżnicowany profil gospodarczy

• Specjalizacje gospodarcze

• Przedsiębiorczość i pracowitość mieszkańców

• Korzystne warunki dla produkcji rolniczej

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Brak kapitału inwestycyjnego i inwestorów

• Niepełne przygotowanie terenów inwestyc. 

• Mała liczba miejsc pracy

• Niska konkurencyjność usług na rynkach 

lokalnych

• Mała innowacyjność przedsiębiorstw

• Duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych

• Niedostateczna promocja gmin
ŹRÓDŁO: Archiwum UMWW



ŚRODOWISKO

• Atrakcyjność środowiska przyrodniczego

• Bogate zasoby leśne i terenów zielonych

• Czyste środowisko w obszarach 

pozaprzemysłowych

• Potencjał dla wykorzystywania OZE

• Systemy selektywnej zbiórki odpadów

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Słabe zasoby wodne (niekorz. bilans wodny)

• Niska lesistość części obszaru

• Zjawiska niskiej emisji

• Zanieczyszczenie wód powierzchniowych

• Słabe skanalizowanie szczególnie obszarów 

wiejskich

• Niska świadomość ekologiczna mieszkańców

ŹRÓDŁO: Archiwum UMWW



SPOŁECZEŃSTWO

• Aktywność mieszkańców i organizacji 

pozarządowych

• Dobra baza edukacyjna i jakość szkolnictwa

• Rozwinięta sieć instytucji opieki społecznej

• Dobra organizacja i funkcjonowanie 

podstawowej opieki zdrowotnej

• Wysoki poziom bezpieczeństwa

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

ŹRÓDŁO: www.wkl.org.pl

• Słaba integracja społeczna mieszkańców

• Niski poziom dochodów mieszkańców

• Niedostosowanie umiejętności zawodowych 

do potrzeb rynku pracy

• Występowanie patologii społecznych

• Duża liczba korzystających z pomocy społ.

• Słaby dostęp specjalistycznej opieki medycz.

• Problemy demograficzne



KULTURA I TURYSTYKA

• Potencjał dziedzictwa materialnego

• Oferta kulturalna

• Tożsamość kulturowa

• Walory turystyczno-krajobrazowe

• Dobrze rozwinięta baza sportowo-

rekreacyjna

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
• Dekapitalizacja obiektów kulturalnych

• Zły stan obiektów zabytkowych

• Niedostateczne środki na kulturę i ochronę 

dziedzictwa materialnego

• Słaba infrastruktura turystyczna

• Dekapitalizacja obiektów sportowych

• Mała ilość gospodarstw agroturystycznych

• Niewystarczająca promocja

ŹRÓDŁO: www.ckis.kalisz.pl



AGLOMERACJA KALISKO -
OSTROWSKA

• Znaczny zasięg przestrzenny

• Partnerstwo gmin w Związku ZIT AKO

• Dywersyfikacja działalności gospodarczej przy 

jednoczesnej specjalizacji

• Podstrefy specjalnych stref ekonomicznych

• Rozwinięta sieć infrastruktury komunikac.

• Specjalistyczna opieka medyczna

• Szkolnictwo wyższe

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
• Peryferyjne położenie względem 3 metropolii

• Słaba współpraca między przedsiębiorstwami

• Niezadowalający stan infrastruktury drogowej

• Braki w infrastrukturze technicznej

• Brak istotnych czynników budowy marki AKO

• Występowanie terenów zdegradowanych
ŻRÓDŁO: PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN



Mocne 
strony

Słabe 
strony

Szanse Zagrożenia

SZANSE ZAGROŻENIA

• Możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych (m.in. z UE)

• Partnerstwa międzygminne

• Rozwój świadomości społecznej 

i społeczeństwa obywatelskiego

• Napływ kapitału – nowe inwestycje 

gospodarcze

• Innowacje

• Rozwój i modernizacja sieci 

komunikacyjnej

• Popyt na ekologiczną żywność

• Rozwój energetyki odnawialnej

• Rozwój turystyki (w tym agroturystyki)

• Wzrost poziomu wykształcenia i 

kwalifikacji

• Marginalizacja obszarów peryferyjnych 

• Konkurencja innych jst

• Zmiany krajowych aktów prawnych

• Niekorzystny system podatkowy 

• Niska dochodowość produkcji rolnej

• Ograniczenia wynikające z istnienia 

wielu form ochrony przyrody

• Brak aktywności młodego pokolenia

• Niechęć społeczna do lokalizacji dużych 

przedsiębiorstw oraz urządzeń OZE

• Zagrożenia środowiskowe – susza, 

powodzie



Dla zaktualizowania informacji zostanie
przesłana do Państwa ankieta nt. aktualnych
potencjałów i barier rozwojowych. Bardzo
prosimy o jej wypełnienie, gdyż pomoże to
uaktualnić naszą dotychczasową wiedzę w tym
zakresie.
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