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II CYKL SPOTKAŃ Z MIESZKAŃCAMI 

 

 

Prezentacja wyników badania ankietowego oraz 

danych źródłowych, 

Analiza SWOT, 

Matryca: problemów, celów  

 



Prezentacja wyników  

badania ankietowego  

oraz danych źródłowych 
 



BADANIE ANKIETOWE 

Cel badania: zbiór i analiza informacji wskazanych przez 

badanych,  

w trzech obszarach tematycznych:  

 Gospodarczym (m.in. Biznes, działalność rolnicza, rolnictwo, 

turystyka, agroturystyka, infrastruktura),  

 Środowiskowym (m.in. Energia, klimat, ochrona środowiska 

naturalnego, infrastruktura), 

 Społecznym (m.in. Pomoc społeczna, wykluczenie społeczne, 

ubóstwo, integracja społeczna, kultura, sport, infrastruktura),  

które umożliwią poznanie głównych problemów, oczekiwań, 

mocnych, słabych stron obszaru oraz szans i zagrożeń, na 

potrzeby  wypracowania celów i kierunków realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020 (LSR) Lokalnej Grupy 

Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” (LGD).  

 



BADANIE ANKIETOWE 

Badanie przeprowadzono w trakcie spotkań 

otwartych dla lokalnej społeczności  w okresie 

01-07-2015 do 31-07-2015 

Uczestnicy spotkań: przedstawiciele gmin, ośrodki 

pomocy społecznej, radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, 

przedsiębiorcy, rolnicy, gospodarstwa agroturystyczne, media 

lokalne, liderzy społeczni, nauczyciele, mieszkańcy 

zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich. 

Liczba uczestników spotkań: 273 osoby, 

potwierdzone listami obecności.  

 



STRUKTURA LSR 

 Rozdział I Charakterystyka LGD 

 Rozdział II Partycypacyjny charakter LSR 

 Rozdział III Diagnoza - opis obszaru i ludności 

 Rozdział IV Analiza SWOT 

Opis dokonanej analizy mocnych i słabych stron obszaru objętego 
LSR oraz z identyfikowanych dla niego szans i zagrożeń. 

 Rozdział V Cele i wskaźniki 

 Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób 
ustanawiania kryteriów wyboru 

 Rozdział VII Plan działania 

 Rozdział VIII Budżet LSR 

 Rozdział IX Plan komunikacji 

 Rozdział X Zintegrowanie 

 Rozdział XI Monitoring i ewaluacja 

 Rozdział XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 



ZESPOŁY TEMATYCZNE 

 Przedsiębiorczość 

 Środowisko  

 Społeczeństwo 

 



PRACE NAD LOKLANĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 

24 sierpnia 2015 - I spotkanie robocze zespołu ds. opracowania LSR: 

• Zapoznanie się oraz analiza zebranego materiału problemowego z badania 

ankietowego oraz danych źródłowych, 

• Analiza SWOT założenia, 

• Podział na zespoły tematyczne 

W spotkaniu wzięło udział –  54 osoby  

 

31-08-2015 - 02-09-2015 - II spotkanie zespołu ds. opracowania LSR  

(w zespołach tematycznych) 

• Analiza SWOT, 

• Opracowanie drzewa problemów, 

W spotkaniach w zespołach tematycznych wzięło udział łącznie 49 osób  

(Zespół Przedsiębiorczość 20 osób, Zespół Społeczeństwo 20 osób, Zespół 

Środowisko 9 osób).  



PRACE NAD LOKLANĄ STRATEGIĄ ROZWOJU 

3 września 2015 roku z OPS 

• Spotkanie na temat możliwych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i ubóstwem.  

• W spotkaniu uczestniczyły kierownictwa i  przedstawiciele Ośrodków Pomocy 

Społecznej z obszaru powiatu świeckiego,  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 

przedstawicielka Powiatu Świeckiego i włodarze Gmin. 

• Prezentowaliśmy założenia do lokalnej strategii rozwoju na lata 2014-2020, 

uczestnicy wskazywali główne problemy w tym obszarze na swoim terenie. 

Spotkanie było również okazją do identyfikacji potencjalnych grup docelowych 

działań planowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju w szczególności w kontekście 

finasowania z Regionalnego Programu Operacyjnego. 

• Uczestnicy zgodnie podkreślali trudną sytuację osób starszych i konieczność 

podejmowania działań w tym obszarze.  



ANALIZA SWOT 

Identyfikacja czynników które mogą wpływać na 

funkcjonowanie obszaru LGD wraz ich poszeregowaniem na 

cztery czynniki: 

1. mocne strony - S (Strengths) - mocna strona to czynnik 

wewnętrzny (cecha obszaru), czyli to co stanowi atut, 

przewagę, zaletę analizowanego obszaru, 

2. słabe strony - W (Weaknesses) - słaba strona to czynnik 

wewnętrzny (cecha obszaru), czyli to co stanowi słabość, 

barierę, wadę obszaru, 

3. szanse - O (Opportunities) - szansa to czynnik zewnętrzny 

(cecha otoczenia), czyli to co stwarza dla analizowanego 

obszaru szansę korzystnej zmiany,  

4. zagrożenia - T (Threats) - zagrożenie to czynnik zewnętrzny 

(cecha otoczenia), czyli to co stwarza dla obszaru 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

 



ANALIZA SWOT 

 

Na podstawie wyników ankietowych oraz prac  

w zespołach tematycznych opracowano analizę SWOT 

w trzech obszarach tematycznych: 

 Przedsiębiorczość 

 Społeczeństwo 

 Środowisko 



CELE STRATEGICZNE (OGÓLNE) 

ZAŁOŻENIA 

Cele ogólne LSR  

1. Rozwój przedsiębiorczości, 

2. Aktywizacja społeczno – zawodowa 

3. Rozwój i zachowanie zasobów 

dziedzictwa lokalnego 

4. Podnoszenie świadomości na rzecz 

ochrony walorów środowiska naturalnego. 
 



PANEL KONSULTACYJNY LSR 2014-2020 

Uruchomiono panel konsultacyjny 

 

www.lgdswiecie-konsultacje.pl 

 
Na którym zamieszczamy: 

 

 Akty prawne,  

 Programy unijne 

 Ankiety/badania 

 Wyniki/raporty 

 
 

 

http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/
http://www.lgdswiecie-konsultacje.pl/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Lokalna Grupa Działania  

„Gminy Powiatu Świeckiego” 
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b  

tel./ fax  (52) 33-01-832 

 

e-mail: lgdswiecie@op.pl 

www.lgdswiecie.pl 

 
 

http://www.lgdswiecie.pl/

