
  

    
 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, działanie 19 
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1. Wsparcie przygotowawcze  

 

 

 

Analiza potrzeb i problemów 

 

Mocne strony Słabe strony 

Sytuacja społeczna 

Spora liczba aktywnie działających NGO NGO działają prężnie sieciująco i 

aktywizująco, ale bardzo wewnętrznie, na 

małą skalę gminną, nie starają się pokazywać 

i działać (promować) na zewnątrz 

Młodzi ludzie chcący działać, aktywni Niewystarczająca zastępowalność lokalnych 

liderów, większość liderów to osoby w wieku 

senioralnym 

Duże przywiązanie do małej ojczyzny wśród 

mieszkańców - silna tożsamość lokalna 

Niewystarczająca oferta nauki obywatelskości 

po szkole podstawowej (wcześniej dzieci 

udzielają się w szkole) 

Współpraca między wybranymi organizacjami 

NGO, kluby sportowe, szkoły, gmina, 

przedsiębiorcy, OSP, KGW, GOK  

Brak koordynacji wydarzeń kulturalnych 

Liderzy i działania NGO oparte o działalności 

ludzi 50+, z dużym doświadczeniem 

Wzrastający odsetek osób starszych w ogólnej 

populacji, starzejące się społeczeństwo  

Trzy filary aktywności lokalnej i życia 

lokalnego to silne OSP, silne Kluby Sportowe; 

tutaj aktywizują się wszystkie grupy wiekowe 

 

Wysokie poczucie bezpieczeństwa Niewielki poziom integracji między 

przyjezdnym a miejscowymi 

Spokojna społeczność Mentalność ludzi - zazdrość i podejrzliwość 

wobec aktywnych ludzi i tych, którym "coś 

się chce" 

Standardowa infrastruktura i  podstawowa 

oferta rekreacyjno-sportowa i kulturalna 

Brak centralnych miejsc spotkań dla 

mieszkańców, miejsc do integracji 

Ciekawe i unikalne działania hobbystów i 

pasjonatów (np. miniżużel) 

Niewielkie zróżnicowanie dostępnej oferty 

kulturalno-rekreacyjnej tak pod względem 

działań jak i dostępnej infrastruktury 

Silna infrastruktura edukacyjna (szkoły) Mało „oryginalnych, nowych, wciągających 

dzieci” zajęć pozaszkolnych 

Nadal popularny model rodziny tradycyjnej, 

gdzie dziadkowie pomagają w opiece nad 

dziećmi 

Ujemne saldo przyrostu naturalnego 

 Ujemne saldo migracji, zwłaszcza wśród 

młodych ludzi, młodzi ludzie wyjeżdżają do 

liceum i na studia i nie wracają (od 19 r.ż.), 

również za pracą 
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Wybrane organizacje już piszą wnioski i 

pozyskują środki zewnętrzne, na przestrzeni 

lat usamodzielniły się w swoich działaniach 

Większość NGO nie potrafi pozyskiwać 

środków, członkowie nie mają kompetencji do 

złożenia i rozliczania wniosków 

 Niedostateczna oferta usług publicznych, w 

szczególności dla osób w wieku senioralnym 

 Niewystarczająca ilość placówek 

opiekuńczych, w tym DPS 

 Niski poziom kompetencji cyfrowych w 

grupie osób dorosłych i senioralnych oraz 

niski stopień świadomości zagrożeń 

cyfrowych w każdej grupie wiekowej 

 Niezadowalający poziom rozwoju cyfryzacji 

 Sytuacja gospodarcza 

Atrakcyjne tereny inwestycyjne Sprawy własnościowe terenów 

inwestycyjnych blokują ich wykorzystanie 

 Ludzie nie chcą sprzedawać gruntów pod 

inwestycje, mentalność utrudniająca sprzedaż 

gruntów/scalenia 

Bogate tradycje przedsiębiorczości na sporej 

części obszaru 

Niska przedsiębiorczość, która się nie rozwija 

(brak przemysłu) 

 Brak kultury przedsiębiorczości i dobrych 

praktyk w zakresie promocji 

przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

Duża liczba przedsiębiorstw, głównie małych, 

które płacą lokalnie podatki, zatrudniają i 

przyciągają do pracy osoby z zewnątrz 

(rozwój osadnictwa) 

Niewystarczająca promocja ciekawych miejsc 

na obszarze 

Sporo rodzinnych gospodarstw rolnych Rozdrobnione i nierentowne rolnictwo 

Wykształceni zielarze Nieatrakcyjny i nieperspektywistyczny rynek 

pracy 

Produkty lokalne - miody, makarony Brak pracowników do pracy 

(wykwalifikowanych) 

Funkcjonujące gospodarstwa rolne Mało atrakcyjna oferta turystyczna mogąca 

przyciągnąć osoby na dłużej 

Lokalizacja kilku dużych przedsiębiorstw 

oferujących miejsca pracy 

Niezadawalająca baza turystyczna i 

okołoturystyczna 

 Brak miejsc - zbiorników wodnych - wokół 

których można rozwijać turystykę i biznesy 

wokół niego 

 Niewielka oferta edukacji ekonomicznej dla 

dzieci i młodzieży 
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 Wybrane zabytki należą do osób prywatnych i 

nie mogą być brane pod uwagę jako zasoby 

gminy do wykorzystania w rozwoju turystyki 

walory do rozwoju turystyki – historyczne i 

przyrodnicze, przestrzenne 

 

Sytuacja przestrzenna 

Lokalizacja względem autostrady A1 Mało zielonych miejsc do rekreacji (parków, 

ścieżek) 

Dobra infrastruktura dróg lokalnych Brak ścieżek rowerowych przy których można 

rozwijać turystykę i gastronomię 

Bliskość do Częstochowy – atrakcyjność 

obszaru pod względem osadnictwa osób 

pracujących w Częstochowie 

Dalekie położenie od dużych miast 

wojewódzkich  

Bliskość do strefy ekonomicznej w Radomsku  

Bliskie połączenia drogowe i kolejowe z 

miastem i lotniskiem 

 

Występująca Gminna komunikacja publiczna 

z połączeniami powiatowymi ; Gminny 

Zakład Komunikacyjny - transport publiczny 

gminny w Rędzinach 

Niski poziom rozwoju błękitno-zielonej 

infrastruktury i bioróżnorodności 

Przyroda, natura, która przyciąga do 

zamieszkania emerytów,  w tym czyste 

powietrze 

Brak punktów ładowania pojazdów 

elektrycznych 

 
Niedostateczny stan techniczny budynków 

użyteczności publicznej i innych będących w 

zasobach gmin, w tym zabytków, pomników, 

budynków sakralnych, infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej 

Dobre miejsce do mieszkania - cisza i spokój Niedostateczny stan wyposażenia budynków 

użyteczności publicznej i innych będących w 

zasobach gmin, w tym, infrastruktury 

rekreacyjno-sportowej 

 

 Deficyt w wyposażeniu jednostek do 

prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania 

skutków zjawisk katastrofalnych oraz 

monitoringu  
Znaczny poziom zapotrzebowania na energię 

cieplną i elektryczną przez istniejące budynki  

 

Niedostateczny poziom wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii  
Szanse Zagrożenia 
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Rozwój społecznych usług w rolnictwie 

Niepewne czasy - COVID, wojna na Ukrainie, 

brak stabilizacji i pewności co do jutra 

Możliwość pozyskiwania środków 

zewnętrznych przez różne podmioty 

Zawiłe i zmieniające się prawo, procedury 

(legislacja) 

Rządowy program scalania gruntów Zmiany w strukturze własności w rolnictwie 

Moda na zielarstwo i zdrową żywność 

Sytuacja finansowa mieszkańców nie pozwala 

na sprzedaż ekskluzywnych produktów EKO 

lokalnie 

Współpraca z samorządami i instytucjami 

m.in. w zakresie realizacji wspólnych 

przedsięwzięć i projektów ponadlokalnych 

Ludzie po COVID boją się wychodzić, mają 

lęk przed spotkaniami 

Trwające inwestycje w rozwój światłowodu Wysoka inflacja, kryzys gospodarczy 

Możliwość rozwoju rolnictwa ekologicznego 

na słabych ziemiach, które dominują w gminie 

Duża bariera finansowa wejścia w rolnictwo 

warzywne (brak kultury warzywnej) 

Rozwój transportu międzygminny 

Zmiany klimatyczne - susza, niski poziom 

wód gruntowych 

Zmiana mentalności rolników względem 

scaleń 

Niedostosowanie systemu opieki zdrowotnej 

i usług społecznych do zmian 

demograficznych 

i społecznych 

Planowane inwestycje, które mogą wpłynąć 

na rozwój lokalny: budowa zbiorników 

retencyjnych (plany), Agro Fresh Park w 

Kościelcu, Połączenie mostowe Popów - 

Miedźno - szansa na rozwój turystyki,  

Wzrost obciążeń finansowych dla budżetu 

gminy 

Rozwój miast: Częstochowa i Radomsko 

Młodzież jest bardziej zainteresowana 

światem wirtualnym niż realnym 

Wzrastająca liczba osób pracujących zdalnie, 

powstające prawo regulujące pracę zdalną, co 

może powodować że ludzie nie będą 

wyjeżdżać za pracą 

Wzrastający odsetek osób starszych w ogólnej 

populacji, starzenie się społeczeństwa 

Moda na turystykę tematyczną, 

kwalifikowaną 

 

 


