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Spotkanie subregionalne, Konin 24 maja 2018 r.

Oddział Planowania Strategicznego DPR

Metodyka opracowania
• Analiza aktualnych 34 strategii rozwoju gmin
i powiatów z obszaru wielkopolski wschodniej
• Identyfikacja wskazanych w tych dokumentach:
– charakterystycznych dla subregionu
potencjałów i barier rozwojowych
– szczególnie istotnych obszarów tematycznych

OBSZAR PALIWOWOENERGETYCZNY
MOCNE STRONY
•

•
•
•
•

Silne powiązania funkcjonalne między
partnerami
Obecność różnorodnych złóż naturalnych
Znaczne zasoby węgla brunatnego
Duże możliwości rozwoju OZE
Możliwość wykorzystania terenów
pokopalnianych w celach turystycznych

SŁABE STRONY
•
•

•
•
•
•

Monofunkcyjny charakter gospodarki regionu
Zmiany przestrzenne wywołane działalnością
kopalni
Wyczerpywanie się złóż naturalnych
Niski poziom wykorzystania OZE
Protesty mieszkańców
Negatywne skutki dla środowiska

ŻRÓDŁO: PAK KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO KONIN

GOSPODARKA
MOCNE STRONY
•
•
•
•

•

Przemysł paliwowo-energetyczny
Obszary atrakcyjne inwestycyjnie
Otwartość władz na nowe inwestycje
Aktywność organizacji pozarządowych
i okołobiznesowych
Możliwości rozwoju upraw energetycznych
oraz wykorzystanie biomasy

SŁABE STRONY
•
•
•
•
•
•

Zła sytuacja na rynku pracy
Migracje zarobkowe mieszkańców
Niski poziom przedsiębiorczości
Nieprzygotowane tereny inwestycyjne
Słaba promocja gospodarcza gmin
Rolnictwo
ŹRÓDŁO: ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW - ADAMÓW - KONIN SA

DOSTĘPNOŚĆ PRZESTRZENNA
MOCNE STRONY
•
•

•

•

Korzystna lokalizacja
Dobre połączenia komunikacyjne w ujęciu
regionalnym, krajowym oraz
międzynarodowym
Systematycznie podnoszony stan techniczny
dróg
Tworzenie MPZP i uaktualnianie SKiUZP

SŁABE STRONY
•

•

•
•

•

Niska dostępność niektórych terenów do
głównych ciągów komunikacyjnych
Słabo rozwinięta komunikacja zbiorowa
między miejscowościami a dużymi miastami
Zła organizacja komunikacji zbiorowej
Niewystarczająca ilość chodników, ścieżek
rowerowych oraz oświetlenia
Chaos przestrzenny związany z
rozprzestrzenianiem się zabudowy

ŹRÓDŁO: POWIAT KONIŃSKI

ŚRODOWISKO
MOCNE STRONY
•

•

•
•

Atrakcyjność zasobów przyrodniczych oraz
walorów krajobrazowych
Działania na rzecz eliminowania elementów
szkodliwych dla ludzi i środowiska
naturalnego
Obecność złóż naturalnych
System selektywnej zbiórki odpadów

SŁABE STRONY
•

•
•
•
•

Niekorzystny wpływ przemysłu energetycznopaliwowego na środowisko i krajobraz
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców
Niewielkie zainteresowanie OZE
Zanieczyszczenie powietrza
Dysproporcje w zakresie rozwoju gospodarki
ściekowej
ŹRÓDŁO: GMINA POWIDZ

KULTURA I TURYSTYKA
MOCNE STRONY
•

•

•

•

Wykorzystanie terenów pokopalnianych w
celach turystycznych i rekreacyjnych
Zróżnicowane i dosyć bogate dziedzictwo
kultury i przyrody
Współpraca placówek kultury sportu i
turystyki z organizacjami pozarządowymi
Dbałość o zachowanie dziedzictwa
kulturowego i tradycji lokalnych

SŁABE STRONY
•

•

•
•

Słabe wykorzystanie walorów naturalnych do
rozwoju turystyki
Niedobór miejsc spędzania wolnego czasu,
placówek kulturalnych, obiektów sportowych
i rekreacyjnych
Braki w bazie hotelowej i gastronomicznej
Niewystarczająca promocja

ŹRÓDŁO: Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

SPOŁECZEŃSTWO
MOCNE STRONY
•

•
•
•

Współpraca samorządów gminy z
mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi
oraz gminami sąsiednimi, na rzecz rozwoju
Budżety partycypacyjne, fundusze sołeckie
Dostępność podstawowej opieki zdrowotnej
Aktywna działalność stowarzyszeń,
organizacji i fundacji

SŁABE STRONY
•
•
•
•
•

•
•

Problemy społeczne
Bierność i uzależnienie od pomocy społecznej
Niski poziom dochodów społeczeństwa
Odpływ ludzi młodych
Zróżnicowany dostęp do świadczeń
zdrowotnych
Nierównomierny dostęp do szkolnictwa
Bariery architektoniczne

ŹRÓDŁO: http://www.turek.net.pl/

SZANSE

ZAGROŻENIA

• Planowanie i pozyskiwanie środków
zewnętrznych, m.in. w ramach
środków z Unii Europejskiej
• Wykorzystanie lokalizacji w kierunku
budowania atrakcyjności inwestycyjnej
• Współpraca z sąsiednimi samorządami
• Rozwój świadomości społecznej
i społeczeństwa obywatelskiego
• Wzrost tożsamości i integracji lokalnej
• Rosnący popyt na zdrową żywność,
produkty tradycyjne i regionalne
• Wykorzystanie zasobów energii
odnawialnej
• Rozwój szkolnictwa

• Postępująca marginalizacja obszarów
peryferyjnych
• Ograniczanie perspektyw rozwoju
lokalnych przedsiębiorstw przez
skoncentrowanie zachęt na pozyskanie
inwestorów zewnętrznych
• Konkurencja ze strony innych
samorządów
• Częste zmiany przepisów prawnych na
poziomie krajowym
• System podatkowy i koszty pracy
• Zanieczyszczenie środowiska
• Rozrastająca się biurokracja
Mocne
strony

Słabe
strony

Szanse

Zagrożenia
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