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Analiza SWOT obszaru LGD Stowarzyszenia  

„Poleska Dolina Bugu” - projekt 

 
Analiza SWOT dla Obszaru 1 SFERA SPOŁECZNA: 
Kapitał społeczny, aktywność społeczna, w tym wykorzystanie rozwiązań innowacyjnych, partycypacja 
społeczności lokalnej 

Mocne strony Słabe strony 

− Istnienie wielu organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych, potencjał młodych ludzi twórczych, 
chętnych do działania 

− Wysoki poziom edukacji, 
− Współpraca między placówkami oświatowymi a NGO 
− Istnienie infrastruktury do podejmowania inicjatyw 

społecznych 
− Duża oferta kół zainteresowań (instrumentalne, 

sportowe, artystyczne, językowe) 
− Otwartość władz samorządowych na współpracę z NGO 
− Funkcjonowanie Włodawskiego Centrum Informacji i 

Wspierania Organizacji Pozarządowych (działającego 
na rzecz wszystkich NGO z powiatu włodawskiego) 
 

 

− Zbyt niska aktywność NGO 
− Niewykorzystany potencjał intelektualny 
− Słaba integracja społeczna wewnątrz sołectw  
− Słaba jakość i wyposażenie świetlic wiejskich oraz 

ośrodków kultury dla potrzeb społecznych 
− Niewielka współpraca pomiędzy biznesem a NGO 
− Brak innowacji w działaniu – brak bodźców  
− Niewystarczająca  aktywność kulturalna 

społeczności lokalnej  
− Słaby przepływ informacji wśród mieszkańców 
− Emigracja zarobkowa mieszkańców-odpływ ludzi z 

obszaru LGD 
− Wyuczona bezradność  
− Mało inicjatyw wspierających grupy wykluczone 

Szanse Zagrożenia 

− Osiedlanie się ludzi z zewnątrz – nowy potencjał, 
pomysły 

− Otwarcie PROW na grupy nieformalne (projekty 
grantowe) 

− Możliwość zakładania spółdzielni socjalnych 
− Możliwość zorganizowania wizyt studyjnych do 

spółdzielni socjalnych funkcjonujących na obszarze 
LGD w celu zaktywizowania grup nieformalnych lub 
NGO do założenia spółdzielni w swojej miejscowości 

− Wzrost zainteresowania społeczności lokalnej 
działaniami społecznymi 

−  
 
 
 
 

− Mentalna niechęć do społecznego działania 
− Słaba sytuacja ekonomiczna większości 

mieszkańców gminy – nie napawa optymizmem, 
dołuje, zniechęca do działań społecznych,  

− Zbiurokratyzowane przepisy dotyczące 
funkcjonowania NGO 

− Emigracje ekonomiczne młodych wykształconych 
ludzi 

− Mała wiedza o dostępnych możliwościach 
mających na celu poprawę kapitału społecznego 
obszaru, 

− Małe doświadczenie grup nieformalnych w 
realizacji projektów grantowych 
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Analiza SWOT dla Obszaru 2: GOSPODARKA LOKALNA I PR ZEDSIĘBIORCZO ŚĆ: 
Przedsiębiorczość, w tym zakładanie działalności gospodarczej, infrastruktura służąca przetwarzaniu 
produktów rolnych, rozwój produktów lokalnych i rynków zbytu 

Mocne strony Słabe strony 

− Wysokiej jakości produkty i usługi maja swój zbyt 
wśród miejscowej społeczności 

− Przygraniczne położenia obszaru LGD – jako 
ciekawostka usprawniająca działania marketingowe 

− Dostęp do produktów ekologicznych produkowanych 
na obszarze LGD 

− Dobry dostęp do informacji w zakresie zakładania 
działalności gospodarczej 

− Istnienie na obszarze tradycyjnych umiejętności (jak, 
np. plecionkarstwo, tkactwo), które mogą być 
podstawą działalności gospodarczej 

− Obszar atrakcyjny turystycznie i ekologicznie 
− Duża powierzchnia użytków zielonych – w tym 

wysoka lesistość 
− Atrakcyjność przyrodnicza oraz czyste środowisko 

naturalne – dobry potencjał np. uzdrowiskowy/ 
sanatoryjny 

− Lasy z bogactwem runa leśnego  
− występowanie lokalnych produktów kulinarnych  - 

dwa produkty kulinarne z gminy Hanna posiadają 
ogólnopolskie nagrody          „Perłę”,(Dołhobrodzki 
Korowaj, Suszony Schab po Dołhobrodzku/)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− Peryferyjne położenie utrudniające dystrybucję 
produktów oraz dostęp do zaopatrzenia w surowce i 
materiały 

− Utrudniony dostęp do rynków zbytu konkurencyjnych 
produktów miejscowych 

− Brak zakładów przetwórstwa produktów lokalnych 
− Niskie zainteresowanie zakładaniem działalności 

gospodarczej – małe wsparcie z zewnątrz 
− Słaba promocja produktów lokalnych 
− Słaba jakość gleb  
− Słaba jakość infrastruktury drogowej  
− Mało inicjatyw mających na celu promowanie 

zakładania działalności gospodarczej 
− Słaba sytuacja finansowa gospodarstw domowych 
− Niewystarczająca promocja i reklama istniejących firm 
− Brak inicjatywy do zrzeszania się przedsiębiorców w 

organizacje biznesowe 
− Brak promocji marki  miejsca 
− Mało promocji dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie 

działalności gospodarczej 
− Brak promocji innowacyjnych rozwiązań w biznesie 
− Emigracja ludności do miast 
− Brak pomocy dla młodych przedsiębiorców i wsparcia 

w ich działaniach 
− Brak inkubatora przedsiębiorczości – centrum 

szkolenia dla pracodawców  i ich pracowników oraz 
osób zakładających działalność gospodarczą 

− Brak instytucji wspierających początkujących 
przedsiębiorców 

− Niskie kompetencje w zakresie tworzenia dobrych 
biznes planów 

− Mało innowacyjnych działań będących inspiracją dla 
innych osób do podejmowania podobnych wyzwań 

− Słaba oferta edukacyjna szkół w zakresie kształcenia 
zawodowego 

− Niewystarczające doradztwo zawodowe  
− Brak  punktów sprzedaży lokalnych potraw 

kulinarnego oraz produktów lokalnych 
−  Wysoki wskaźnik bezrobocia 
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Szanse Zagrożenia 

− Potencjalna możliwość otwarcia rynków zbytu na 
wschodzie Europy  

− Pozyskanie inwestorów z zewnątrz dzięki zwiększeniu 
atrakcyjności obszaru LGD 

− Dotacje PROW na rozwój przedsiębiorczości 
− Moda i popyt na produkty ekologiczne 
− Możliwość pozyskania dofinansowania na inkubatory 

przetwórstwa lokalnego i wytwarzania produktów 
lokalnych 

− Możliwość zagospodarowania byłych obiektów 
produkcyjnych na cele turystyczne i rekreacyjne, np. 
pałac ceglany w Heleninie  

− Efektywne wykorzystanie atrakcyjnych walorów 
turystycznych (trasy rowerowe, pomniki przyrody, 
rezerwaty, zabytki) 

− Gmina Włodawa najbardziej nasłonecznionym 
regionem Polski – szansa dla fotowoltaiki 

− Wykorzystanie źródeł termalnych na cele turystyczne 
− Powstawanie spółdzielni socjalnych – możliwość 

wsparcia dla osób wykluczonych 
− Rozwój innowacyjności w przedsiębiorstwach 
 
 
 

− Emigracja ekonomiczna ludzi młodych – wyludnianie 
się obszaru 

− Starzenie się społeczeństwa 
− Odchodzenie od tradycyjnych form produkcji 
− zbyt wysokie wymagania prawne w zakresie 

wytwarzania i produkcji produktów lokalnych („od 
gospodarza do konsumenta”) 

− Obawa przed innowacyjnością 
− Zbyt szybko zmieniające się przepisy – obawa przed 

tym czy warto w ogóle podejmować własną 
działalność 

− Zbyt wysokie koszty prowadzenia działalności 
gospodarczej  

− Niespójna polityka państwa w zakresie szkolnictwa 
wyższego/ zawodowego. 

− Biurokracja w procesie zakładania i działalności 
gospodarczej. 
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Analiza SWOT dla Obszaru 3: ŚRODOWISKO NATURALNE 
Świadomość i wiedza społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacji 

Mocne strony Słabe strony 

− Funkcjonowanie ośrodka edukacji przyrodniczej przy 
nadleśnictwie i Poleskim Parku Narodowym 

− Duża powierzchnia obszarów chronionej przyrody – 
tablice informacyjne przy ścieżkach edukacyjnych oraz 
w PPN 

− Duże zainteresowanie inwestycjami w OZE i korzyści 
jakie płyną z korzystania z OZE 

− Funkcjonująca uporządkowana gospodarka śmieciowa – 
coraz mniej dzikich wysypisk śmieci 

− Rosnąca liczba imprez o charakterze proekologicznym 
− Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie segregacji 

odpadów 
− Prężnie działające koła łowieckie i wędkarskie na rzecz 

utrzymania równowagi biologicznej 
− Światowy Dzień Sprzątanie Świata realizowany przez 

młodzież i dzieci 
− Czyste i zdrowe powietrze 
− Klimat o walorach uzdrowiskowych 
− Obszar ciekawy ornitologicznie 
− Udział młodzieży szkolnej w imprezach podnoszących 
świadomość ekologiczną pt .Ekologiczny Rambit 

− Duża ilość gospodarstw ekologicznych 

− Niewystarczające wykorzystanie potencjału 
ośrodków edukacji ekologicznej 

− Niewystarczająca liczba tablic informacyjnych i 
ścieżek edukacyjnych dla dzieci 

− Niski stopień wykorzystywanie energii ze źródeł 
odnawialnych 

− Niewielka liczba gospodarstw ekologicznych 
− Mało atrakcyjne formy edukacji ekologicznej 
− Niewystarczające oznakowanie miejsc chronionych 
− Niewystarczająca promocja obszarów chronionych 
− Niewłaściwy recykling butelek szklanych i 

plastikowych 
− Niska dbałość o otoczenie w miejscu zamieszkania 
 

Szanse Zagrożenia 

− Nowa pula środków unijnych na wsparcie inwestycji 
proekologicznych i innowacyjnych 

− Budowa ścieżek rowerowych szansą na poprawę 
świadomości ekologicznej mieszkańców  

− Stosowanie nowych technologii przez mieszkańców w 
zakresie pozyskiwania energii odnawialnej (kolektory 
słoneczne, fotowoltaika) 

− Moda na zdrowy styl życia 
− Rozwój turystyki ekologicznej i aktywnego trybu życia 
− Wykorzystanie energii odnawialnej 
− Atrakcyjne formy edukacji ekologicznej dzieci, 

młodzieży i dorosłych 
− Zwiększone zainteresowanie produktami z gospodarstw 

ekologicznych 
− Zwiększenie ilości koszy na śmieci przy ścieżkach 

rowerowych oraz w miejscach uczęszczanych 
 

− Zbyt mało informacji w mediach na temat degradacji 
środowiska naturalnego (ku przestrodze) oraz za 
mało akcji propagujących mądry proekologiczny styl 
życia 

− Starzejące się społeczeństwo– słabsza podatność na 
nabycie nowych, lepszych nawyków 

− Zbyt drogie instalacje OZE dla przeciętnego 
mieszkańca – co zniechęca do inwestycji 

− Zanik integracji międzypokoleniowej 
− Emigracja młodych za pracą 
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Analiza SWOT dla Obszaru 4: DZIEDZICTWO LOKALNE 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego (kulturowe, przyrodnicze, historyczne) 

Mocne strony Słabe strony 

− Duża liczba zespołów ludowych i artystycznych (tańca, 
śpiewu, teatralne) 

− Duża powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu 
− Duża liczba obiektów dziedzictwa historyczno-

kulturowego (cerkwie, kościoły, kapliczki, pomniki, 
cmentarze, pomniki przyrody, dawna tradycyjna 
zabudowa wiejska na wsiach.) 

− Położenie przygraniczne (Ukraina, Białoruś) – 
wielokulturowość obszaru, kresowym charakter 

− Organizowanie stałych wydarzeń kulturalnych o zasięgu 
ogólnopolskim i międzynarodowym  

− Funkcjonuje muzeum etnograficzno-historyczne  
− Atrakcyjna dobrze zachowana zabudowa drewniana wsi 

jako mocny element krajobrazu kulturowego 
− Malowniczo położone wsie w dolinie Bugu  
− Potencjał ludzki w umiejętności wykonywania 

tradycyjnego produktu lokalnego (tkactwo, 
pisankarstwo, cukiernictwo np. kołacze itp.)  

− Miniskanseny 
− Dobrze rozwinięta sieć bibliotek publicznych 

działających m.in. na rzecz zachowania dziedzictwa 
lokalnego 

− Prężnie działające instytucje kultury 
− Aktywna grupa „regionalistów” – ludzi z pasją, dużym 

zasobem wiedzy, chętnie przekazujących swoją wiedzę 
o dziedzictwie innym 

− Niedoinwestowanie dziecięcych i młodzieżowych 
zespołów ludowych  

− Słaby stan infrastruktury kultury – za mało przestrzeni, 
niski standard techniczny i estetyczny ośrodków 
kultury, słabe wyposażenie, za mało pieniędzy na 
animatorów kultury 

− Słabe wyposażenie istniejących muzeów, izb pamięci 
− Słabe wsparcie dla uzdolnionych twórców ludowych 
− Brak spójnej promocji dziedzictwa regionu 
− Niedostateczna edukacja młodzieży w szkołach z 

zakresu lokalnego dziedzictwa  
− Niewystarczająca liczba imprez cyklicznych na skalę 

regiony i kraju 
− Słabo wyszkoleni przewodnicy turystyczni  
− Słaby stan obiektów historycznych, zabytkowych 
− Mała ilość tablic informujących o obiektach 

dziedzictwa lokalnego 
− Słabo wykorzystywany potencjał tkwiący w 

miejscowych regionalistach 
− Utrudniony dostęp do obiektów dziedzictwa lokalnego 

przez grupy defaworyzowane 

Szanse Zagrożenia 

− Budowa i promocja szlaku Greenvelo przełoży się na 
wypromowanie walorów przyrodniczych i historyczno-
kulturowych obszaru LGD 

− Czyste środowisko oraz brak dużych zakładów 
przemysłowych gwarantują zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego tych terenów 

− Aktywność ośrodków kultury 
− Utworzenie przejścia granicznego umożliwi kontakt z 

dziedzictwem zza Buga 
− Kontynuowanie dużych cyklicznych imprez 

kulturalnych o zasięgu ogólnokrajowym i 
międzynarodowym 

− Rozwój ekomuzeów 
− Utworzenie szlaku Greenways (podjęta inicjatywa), 

tworzenie ścieżek rowerowych 
− Utworzenie szlaku konnego i rowerowego oraz nordic 

walking 

− Słaba kondycja finansowa samorządów – małe 
szanse na inwestycje z zakresu zachowania 
dziedzictwa 

− Komercjalizacja dóbr przyrody (Jez. Białe) 
− Obserwowane zjawisko osłabienia więzi społecznych 

– izolowanie się członków społeczności na spędzania 
czasu w Internecie 

− Słabnąca chęć przekazywania tradycji młodszemu 
pokoleniu  

− Starzenie się ludności na obszarach wiejskich, 
słabnące siły starszych osób do przekazywania 
tradycji młodszemu pokoleniu 

− Emigracja młodego pokolenia za granicę 
− Obserwowany wzrost wandalizmu wśród młodzieży 
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Analiza SWOT dla Obszaru 5: INFRASTRUKTURA TURYSTYC ZNA, REKREACYJNA, 
KULTURALNA 
Ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub kulturalna. Infrastruktura 
drogowa gwarantująca spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego 

Mocne strony Słabe strony 

− Dobre zaplecze świetlicowe (dużo nowych/ odnowionych 
świetlic) 

− Dobre zaplecze kulturalno-rekreacyjne we Włodawie 
(MDK, WDK, MOSiR, biblioteka, ścieżka rowerowa) 

− Dobra infrastruktura turystyczna na obszarze LGD 
(zadaszenia, wieże widokowe, szlaki, itp.) 

− Bezpłatny dostęp do wydarzeń kulturalnych o zasięgu 
lokalnym organizowanych w m.in. ośrodkach kultury 

− Liczne szlaki turystyczne na obszarze LGD (rowerowe, 
piesze, edukacyjne, kajakowe, konne) 

− Skansen w Holi 
− Mini skansen Zagroda Kołacze 
− Wiatrak koźlak w Żalinie 
− Dobrze zagospodarowane Jezioro Białe w Okunince 
 

− Zbyt mała liczba animatorów kultury na wsi 
(„martwe wyremontowane świetlice”) 

− Niedoinwestowane ośrodki kultury we Włodawie: 
konieczność rozbudowy ośrodków kultury bądź 
poprawy ich stanu techniczno-estetycznego, 
konieczność poprawy wyposażenia oraz zwiększenia 
zatrudnienia,  

− Brak terenu rekreacyjnego we Włodawie z 
kompleksową infrastrukturą rekreacyjną, taką jak: 
plac zabaw dla dzieci, park linowy, minia plac nauki 
jazdy rowerem dla najmłodszych, skate park dla 
młodzieży, siłownia zewnętrzna, boisko do piłki 
siatkowej czy do badmintona, alejki, ławeczki, 
fontanna, itp. 

− Chaos architektoniczny wokół Jeziora Białego 
− Brak amfiteatru we Włodawie,  
− Niedostateczna liczba boisk sportowych na obszarze 

LGD 
− Niewystarczająca liczba siłowni zewnętrznych na 

obszarze LGD 
− Niewystarczająca liczba wiejskich/gminnych izb 

pamięci 
− Niewystarczająca liczba powszechnie dostępnych 

zadaszeń wyposażonych w stoły, ławki i grill 
− Niewystarczające oznakowanie szlaków 

turystycznych i miejsc atrakcyjnych turystycznie (za 
mało tablic informacyjnych, niska estetyka 
istniejących tablic 

− Brak jednolitego oznakowania infrastruktury 
turystycznej na obszarze LGD 

− Brak miejsc dedykowanych dla seniorów  
− Niedostateczna liczba utwardzonych ścieżek 

rowerowych o dobrych nawierzchniach 
− Miejsca atrakcyjnie turystycznie są oddalone od 

siebie, nie oznakowane, słabo znane mieszkańcom 
− Brak ośrodków kultury w części miejscowości 
− Słabo zagospodarowana przestrzeń publiczna 
− Niewystarczająca liczba miejsc noclegowych dla 

turystów  
− Słaby stan techniczny i estetyczny schroniska 

młodzieżowego we Włodawie 
− Brak infrastruktury rekreacji dla osób 

niepełnosprawnych  
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Szanse Zagrożenia 

− Nowa pula środków unijnych 
− Rozwój i pielęgnowanie potencjału zasobów do rozwoju 

turystyki – liczne obszary chronionego krajobrazu, czyste 
środowisko naturalne 

− Ukierunkowanie działań władz lokalnych w kierunku 
turystycznego rozwoju obszaru LGD 

− Potencjalna możliwość otwarcia przejść granicznych we 
Włodawie i w Zbereżu 

− Moda na turystykę wiejską i kulturową 
− Rozwój agroturystyki,  
− Moda na zdrowy i aktywny tryb życia (np. moda na 

rowery, rolki, deskorolkę), rozwój turystyki rowerowej 
− Projektowany park krajobrazowo-kulturalny w Wyrykach 
− Sąsiedztwo innych miejscowości o bogatych walorach 

przyrodniczo-kulturowych 
− Planowana budowa Wyryckiego Parku Kulturowego 
− Zagospodarowanie parku podworskiego w Hniszowie 
− Modernizacja budynku na centrum ekspozycyjne 

edukacyjne Polesia Zachodniego 

− Niż demograficzny 
− Migracja ludzi młodych i wykształconych 
− Brak środków na opłacanie animatorów w 
świetlicach 

− Obserwowany wzrost zjawiska wandalizmu wśród 
prawdopodobnie ludzi młodych 

− Brak zaangażowania społecznego 
− Planowana budowa elektrowni wiatrowych w 

gminie Wyryki 
− Brak stałego przejścia granicznego, które mogłoby 

wpłynąć na poprawę dróg na obszarze LGD 
− Brak wiary i świadomości mieszkańców w 

posiadany potencjał turystyczny 
− Starzenie się społeczeństwa 
− Zagrożenia dla środowiska naturalnego i przyrody. 

 


