
M O C N E    S T R O N Y S Ł A B E     S T R O N Y 

1. Tendencja wzrostowa liczby 

podmiotów gospodarczych szczególnie 

w formie działalności gospodarczej 

prowadzonej przez osobę fizyczną.  

2. Rozwój gospodarstw rolnych 

specjalizujących się w produkcji mleka.  

3. Dobra dostępność komunikacyjna 

obszaru, położenie przy drodze 

krajowej nr 60 i 61, oraz wojewódzkiej 

nr 627.  

4. Dobry stan głównych ciągów 

drogowych łączących obszar LGD 

z większymi ośrodkami miejskimi.  

5. Obszar atrakcyjny dla osadnictwa 

o dodatnim saldzie migracji 

6. Charakterystyczny zwarty układ 

zabudowy w większości miejscowości 

na obszarze LGD 

7. Wysoki potencjał dla rozwoju 

agroturystyki/turystyki wiejskiej 

i produkcji zdrowej żywności – czyste 

środowisko. 

8. Występowanie ciekawych pod 

względem historycznym 

i archeologicznym miejsc i obiektów. 

9. Atrakcyjny przyrodniczo obszar, 

bogaty w zasoby naturalne tj. 

kompleksy leśne, cieki wodne, gatunki 

zwierząt. 

10. Bogactwo dziedzictwa kulturowego, 

m.in. tradycje, legendy. 

11. Występowanie zasobów naturalnych – 

żwir.  

12. Brak przemysłu zanieczyszczającego 

środowiska.  

13. Zapewniony dostęp do podstawowej 

opieki zdrowotnej i edukacji.  

14. Aktywne pozyskiwanie dodatkowych  

środków i funduszy unijnych, 

krajowych przez Ośrodki Pomocy 

Społecznej na rzecz przeciwdziałania 

wykluczeniu społecznemu oraz walki 

z ubóstwem mieszkańców obszaru 

LGD.  

15. Wysoka aktywność istniejących 

instytucji kultury w zakresie tworzenia 

życia społeczno-kulturalnego.  

1. Mało średnich i brak dużych przedsiębiorstw 

generujących miejsca pracy.  

2. Przywiązanie do tradycyjnego modelu 

prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.  

3. Niewystarczające działania na rzecz rozwoju 

innowacyjnej przedsiębiorczości.  

4. Słaba promocja obszaru pod względem 

turystycznym i inwestycyjnym.  

5. Niewystarczająca infrastruktura turystyczno-

rekreacyjna wykorzystująca walory przyrodnicze 

pozwalająca na wzrost atrakcyjności obszaru.  

6. Duża liczba małych nierentownych (nisko 

dochodowych) gospodarstw rolnych 

o zróżnicowanej strukturze produkcji.  

7. Wzrost liczby osób bezrobotnych oraz duży ich 

udział w strukturze osób będących w wieku 

produkcyjnym.  

8. Występowanie barier powodujących ograniczony 

dostęp do rynku pracy niektórych grup 

społecznych, szczególnie osób o niskich 

kwalifikacjach, długotrwale bezrobotnych, osób 

młodych do 29 roku życia, kobiet nieaktywnych 

zawodowo, niepełnosprawnych, opiekunów osób 

zależnych. 

9. Niewystarczająca oferta dla dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych w zakresie zagospodarowania 

czasu wolnego.  

10. Niski przyrost naturalny.  

11. Starzenie się społeczności obszaru LGD. 

12. Niewystarczające wsparcie dla osób 

niepełnosprawnych i starszych, w tym zakresie 

świadczenia usług opiekuńczych. 

13. Niski poziom życia osób starszych prowadzących 

jednoosobowe gospodarstwa domowe 

14. Wzrastająca liczba osób korzystających z Pomocy 

Opieki Społecznej. 

15. Wyludnianie się mniejszych miejscowości 

oddalonych od miejscowości gminnych i miasta 

Ostrołęki.  

16. Ograniczona komunikacja ze względu na niską 

jakość dróg w miejscowościach usytuowanych  na 

peryferiach gmin oraz niewystarczający dostęp 

Internetu  

17. Duża odległość obszaru LGD od większych 

aglomeracji miejskich – ograniczony dostęp do 

rynku pracy, kształcenia, kultury.  

18. Brak instytucji kultury w dwóch gminach – 

ograniczony dostęp części mieszkańców do usług 

kulturalnych.  

19. Mała liczba inicjatyw podejmowanych na rzecz 

zrzeszania się i współpracy przedsiębiorstw 

branżowych, producentów rolnych, grup 

społecznych, organizacji pozarządowych, a także 

partnerstw międzysektorowych . Brak dialogu 

społecznego na obszarze. 



20. Niskie umiejętności komunikacyjne 

w społeczności lokalnej na obszarze, szczególnie 

dotyczy osób młodych. 

21. Niewielka liczba organizacji pozarządowych i 

grup nieformalnych działających na rzecz pożytku 

publicznego, co świadczy m.in. o niskiej 

aktywności społecznej mieszkańców.  

22. Niska aktywność obywatelska mieszkańców.  

23. Uzależnienie trzeciego sektora od publicznych 

źródeł finansowania, a tym samym ich działalność 

jest okresowa.  

S Z A N S E Z A G R O Ż E N I A 

A. Wsparcie unijne (finansowe) na 

podjęcie i rozwój działalności 

gospodarczej i rolniczej.  

B. Moda na tradycyjne produkty 

lokalne, produkty ekologiczne, 

turystykę oraz spędzanie czasu 

wolnego i odpoczynku na łonie 

natury w czystym środowisku 

obszarów wiejskich.  

C. Nowe  przyjazne przepisy prawa dla 

rozwoju drobnego przetwórstwa 

rolniczego.  

D. Wzrastająca tendencja zmiany 

miejsca zamieszkania z miasta na 

wieś.  

E. Wzrost znaczenia regionalizmu, 

tradycji regionalnych i dziedzictwa 

kulturowego.  

F. Położenie obszaru – bliskość miasta 

powiatowego, które daje możliwość 

znalezienia pracy.  

G. Rozwój wolontariatu i wzrost 

świadomości o potrzebie pomocy.  

H. Wzrastająca działalność organizacji 

zrzeszających kobiety wiejskie.  

I. Działalność organizacji 

wspierających: podmioty ekonomii 

społecznej, organizacje 

pozarządowe, przedsiębiorczość, 

bioróżnorodność.  

J. Polityka i wsparcie obszarów 

wiejskich w tym inicjatywa 

LEADER.  

K. Polityka regionalna nastawiona na 

rozwój obszarów wiejskich.  

L. Planowana budowa 

międzynarodowej drogi Via Baltica 

na obszarze LGD.  

M. Planowana budowa bloku 

elektrowni w Ostrołęce.  

N. Dobre kontakty międzygminne 

i międzyregionalne. 

A. Brak zainteresowania ze strony dużych 

inwestorów.  

B. Wysokie koszty prowadzenia działalności 

gospodarczych i zatrudniania pracowników.  

C. Napływ towarów niskiej jakości z zagranicy.  

D. Niestabilna sytuacja na rynkach zbytu 

produktów rolnych.  

E. Biurokracja w sprawach urzędowych.  

F. Niska świadomość ekologiczna.  

G. Klęski żywiołowe – susza, powodzie w okresie 

wzmożonych opadów. 

H. Przewaga niewielkich gospodarstw rolnych 

w strukturze działalności rolniczej w kraju.  

I. Duże finansowe obciążenie jednostek 

samorządu terytorialnego m. in. kosztami 

związanymi z utrzymaniem i modernizacją 

infrastruktury związanej z podstawowymi 

usługami dla ludności.  

J. Migracja młodych do miast i za granicę.  

K. Prognozowany malejący przyrost naturalny 

w kraju.  

L. Wzrastający podział społeczeństwa na 

biednych i bogatych.  

M. Wzrost rodzajów i natężenia czynników 

powodujących ubóstwo i wykluczenie 

społeczne tj. używki, bezrobocie, bezradność, 

stereotypy, niski poziom zaufania społecznego.  

N. Wzrost zadłużenia w bankach przez osoby 

fizyczne i podmioty gospodarcze.  

O. Skomplikowane procedury ubiegania się 

o dotacje.  

 


