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Metodyka opracowania

• 80 jednostek samorządu terytorialnego

• 61 obowiązujących strategii rozwoju

Cel: Identyfikacja wskazanych w tych dokumentach:

– charakterystycznych dla subregionu 

potencjałów i barier rozwojowych

– szczególnie istotnych obszarów tematycznych



PRZESTRZEŃ

• Renta położenia

• Rozwinięta sieć drogowa i kolejowa

• Porozumienia transportowe

• Wysoka atrakcyjność metropolitalnego rynku 

mieszkaniowego

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

ŹRÓDŁO: http://www.kornik.travel/pl

• Utrudnienia komunikacyjne

• Dysproporcje w rozwoju infrastruktury 

technicznej

• Brak długookresowej polityki mieszkaniowej

• Niekontrolowana urbanizacja obszarów 

wiejskich i suburbanizacja przedmieść

• Nierównomierny rozwój obszarów

• Brak spójnego planowania przestrzennego



• Wysoki poziom rozwoju gospodarczego 

• Dobry klimat dla rozwoju przedsiębiorczości

• Dostępność terenów pod inwestycje

• Wysoki poziom kapitału ludzkiego

• Rozwój drobnej przedsiębiorczości

• Wysoki poziom kultury rolnej

• Wysoki poziom zatrudnienia

• Dysproporcje przestrzenne w rozwoju 

gospodarczym

• Niedostateczna promocja gospodarcza

• Potrzeby w zakresie uzbrajania terenów 

inwestycyjnych

• Przeciętne warunki dla produkcji rolniczej

• Bezrobocie w wybranych grupach 

GOSPODARKA
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

ŹRÓDŁO: UMWW



WALORY PRZYRODNICZE 
I KULTUROWE

• Wysoka atrakcyjność zasób przyrodniczych

• Silna tożsamość historyczna 

• Obecność znaczących ośrodków kulturowych

• Aktywne środowisko twórców kultury

• Potencjał dla rozwoju turystyki pobytowej 

i wędrownej

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

ŹRÓDŁO: Powiat Międzychodzki

• Rosnąca antropopresja na tereny cenne 

przyrodniczo i kulturowo

• Niska świadomość ekologiczna

• Zły stan techniczny obiektów kultury

• Niedostateczne wykorzystanie walorów 

dla turystyki

• Sezonowy i tranzytowy charakter turystyki



• Obecność ważnych ośrodków naukowych 

i akademickich

• Dobra oferta edukacyjna i rozwinięta baza 

infrastrukturalna oświaty

• Rozwinięta profilaktyka i lecznictwo

• Aktywne i zaangażowane społeczeństwo

• Prężnie działające podmioty aktywizujące

SŁABE STRONY

• Zróżnicowany dostęp do edukacji

• Utrudniony dostęp do specjalistycznych usług 

opiekuńczych i zdrowotnych

• Niedoinwestowanie infrastruktury społecznej

• Dynamiczne ruchy migracyjne

• Problemy integracji ludności napływowej 

z wieloletnimi rezydentami

SPOŁECZEŃSTWO

MOCNE STRONY

ŹRÓDŁO: Miasto Poznań



ZARZĄDZANIE ROZWOJEM

• Wysoki poziom rozwoju e-administracji

• Niski poziom zadłużenia jst

• Doświadczenie w pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych

• Potencjał we współpracy

• Dobry wizerunek obszaru

MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Niewystarczające środki własne na realizację 

zadań i potrzeb

• Rosnąca odpowiedzialność jst za realizację 

zadań i wdrażanie reform ustanawianych na 

poziomie rządowym

• Konkurencja między sąsiadującymi gminami

• Niedostatecznie zintegrowane strategie 

rozwoju i promocji
ŹRÓDŁO: Sejmik Młodzieży WW, UMWW



Mocne 
strony

Słabe 
strony

Szanse Zagrożenia

SZANSE ZAGROŻENIA
• Dostęp do zewnętrznego finansowania

• Rozwój postaw proekologicznych

i zdrowego trybu życia

• Rosnący popyt na usługi turystyczne 

i rekreacyjne

• Wzrost znaczenia rolnictwa 

ekologicznego

• Rozwój współpracy międzygminnej, 

m.in. w zakresie zintegrowanych 

systemów zarządzania

• Wzrost popularności mniejszych 

miejscowości jako miejsca 

zamieszkania i inwestycji

• Starzenie się społeczeństwa 

i wynikające z niego obciążenia

• Dynamiczne ruchy migracyjne

• Niekontrolowana suburbanizacja

przedmieść i terenów wiejskich

• Pogłębianie się różnic rozwojowych

• Konkurencja międzygminna

• Brak wizji rozwoju 

• Wzrastające natężenie ruchu 

drogowego i jego efekty

• Ograniczony budżet jst w stosunku 

do rosnącej liczby zadań

• Zagrożenia przyrodnicze
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