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Mocne strony Słabe strony 

 Korzystna sieć dróg   Niski poziom aktywności gospodarczej w skali całego 
obszaru 

 Różnorodność krajobrazu, w tym obszary               
chronionego krajobrazu i atrakcyjne jeziora 

 Wysoki poziom bezrobocia na obszarze strategii 

 Dostępność infrastruktury kulturalnej i społecznej  Zły stan techniczny dróg gminnych i słabo rozwinięta 
infrastruktura drogowa dostosowana do potrzeb ruchu 
pieszego i rowerowego 

 Dostępność terenów inwestycyjnych  Niedostatecznie i nierównomiernie rozwinięta 
infrastruktura wodno-kanalizacyjna w skali całego 
obszaru 

 Rolnictwo oparte na urodzajnych glebach  Słabo rozwinięta infrastruktura rekreacyjno-turystyczna 
zwłaszcza wokół jezior 

 Dobrze zorganizowany system edukacji                            i 
infrastruktura edukacyjna 

 Duża liczba osób w wieku produkcyjnym słabo 
wykształconych i z niskimi kwalifikacjami 

 Mało skażone środowisko naturalne  Niski poziom kapitału społecznego zwłaszcza na 
obszarach wiejskich, na którym doszło w okresie około 
wojennym do parcelacji i osiedlania ludności z różnych 
regionów Polski 

 Dziedzictwo kulturalne o charakterze materialnym i 
niematerialnym, w tym liczne zespoły pałacowo- 
parkowe i parkowe 

 Niedostateczna dostępność placówek opieki 
przedszkolnej 

 Liczba organizacji pozarządowych  Niska aktywność społeczna i bierność części 
społeczeństwa w zakresie działalności społecznej 

 Cykliczne imprezy kulturalne  Zły stan techniczny obiektów zabytkowych 
  Pierwotny charakter gospodarki oparty na rolnictwie 
  Niski wskaźnik lesistości na obszarze strategii 
  Niski poziom wykorzystania obiektów służących celom 

społecznym, kulturalnym  i rekreacyjno-sportowym 
  Słabo rozwinięta oferta kulturalno-sportowa dla różnych 

grup wiekowych społeczeństwa 
  Niedostępne lub niezmodernizowane oświetlenie uliczne 
  Układ przestrzenny – rozproszona zabudowa i brak 

centrów wsi 
  Niska świadomość ekologiczna lokalnej społeczności 

Szanse Zagrożenia 
 Dostępność funduszy pomocowych  Wzrost bezrobocia na obszarze objętym strategią 
 Rozbudowa infrastruktury drogowej w bliskości autostrady 

A1 
 Wzrost zubożenie części społeczeństwa na obszarze 

objętym strategią  
 Wzrost wykorzystania odnawialnych  źródeł  energii    Rosnące koszty i ryzyko prowadzenia działalności 

gospodarczej 
 Wzrost zainteresowania agroturystyką  Spadek opłacalności produkcji rolnej 
 Moda na rozwijanie przedsiębiorczości na obszarach  

wiejskich objętych strategią i zmiana postaw pro 
 Postępujący proces starzenia społeczeństwa 
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przedsiębiorczych 

 Rosnące zainteresowanie produktami rolnictwa 
ekologicznego i wzrost tendencji proekologicznych        w 
społeczeństwie 

 Wzrost tendencji do migracji  mieszkańców obszarów 
typowo wiejskich do dużych ośrodków 

 Wzrost zainteresowania aktywnymi formami wypoczynku  Wzrost konkurencyjności turystycznej Pojezierza 
Brodnickiego i Borów Tucholskich 

 Rozwój gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego Ogólnopolski trend pogarszania się stabilności 
finansowej samorządów 

 Import dobrych praktyk     Nadmierne zbiurokratyzowanie dostępu do środków 
unijnych 

   Malejąca aktywność społeczna osób młodych 
  Emigracja ekonomiczna   

  Wzrost zanieczyszczenia środowiska  
  Kryzys ekonomiczny i polityczny w ujęciu globalnym  
  Ograniczone nakłady finansowe na renowację obiektów 

zabytkowych 
  Niestabilność cen towarów i usług 


