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Mocne strony Słabe strony 
 

1. Kapitał społeczny 

a. Aktywne i doświadczone w zakresie 

LEADER Stowarzyszenie NKJiG. 

b. Aktywni samorządowcy blisko 

współpracujący z LGD na rzecz Nyskiego 

Księstwa, 

c. Aktywne organizacje pozarządowe 

współpracujące z LGD na rzecz NKJiG, 

d. Relatywnie dobry poziom bezpieczeństwa 

publicznego, 

e. Aktywne środowisko artystów i zespołów 

lokalnych, 

 

2. Działalność gospodarcza 

a. Lokalizacja przy granicy z Czechami oraz 

pomiędzy Górnym i Dolnym Śląskiem, 

b. Kompetentni i dysponujący ziemią dobrej 

klasy rolnicy, 

c. Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna, 

d. Wiedza i doświadczenie znacznej liczby 

mieszkańców wsi w zakresie 

komercyjnego wykorzystania produktów 

leśnych, 

e. Tereny umożliwiające rozwój rybactwa i 

wędkarstwa komercyjnego, 

f. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w 

tym m.in. jako zaplecze intelektualne, 

innowacyjne i techniczne. 

 

3. Dziedzictwo kulturowe 

a. Różnorodność tradycji i dziedzictwa 

kulturowego mieszkańców (m.in.: Ślązacy, 

Zaburzanie, Górale),   

b. Miasta z bardzo atrakcyjnymi turystycznie 

obiektami zabytkowymi (m.in.: Nysa, 

Głuchołazy, Paczków, Otmuchów, 

Korfantów), 

c. Duże cykliczne i znane wydarzenia 

kulturalne (m.in.: Kropka, Lato Kwiatów, 

Święto Ognia), 

d. Duża liczba obiektów sakralnych, 

kulturalnych i historycznych; kościoły, 

muzea, zabytki, mała architektura, 

fortyfikacje, 

 

 

 

1. Kapitał społeczny 

a. Depopulacja - bardzo duża emigracja 

krajowa i zagraniczna (zwłaszcza ludzi 

młodych), 

a. Stopa bezrobocia powyżej średniej 

województwa i wysoki odsetek 

bezrobotnych osób <30, >50, w tym kobiet, 

b. Stosunkowo niska aktywność społeczna 

ogółu mieszkańców, 

c. Niewystarczająca integracja i komunikacja 

między poszczególnymi sołectwami i 

gminami, 

d. Brak aktywnych inicjatyw na rzecz osób 

wykluczonych tj. <35, >55 ,  

niepełnosprawnych i kobiet, 

e. Rosnący problem stosowania używek 

przez młodzież (alkohol, dopalacze), 

f. Brak systemowych rozwiązań w zakresie 

stałego funkcjonowania animatorów kultury 

i sportu, 

g. Niewystarczająca oferta zajęć 

pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, 

h. Niewystarczająca oferta kulturalna i 

rekreacyjna dla seniorów - emerytów oraz 

młodzieży, 

i. Niewystarczające potencjał organizacyjny 

dużej części lokalnych NGOs w zakresie 

samodzielnego finansowania i organizacji 

inicjatyw lokalnych, 

 

2. Działalność gospodarcza 

a. Słaba integracja środowiska biznesu, 

b. Niski poziom rozwoju oraz mała podaż 

usług przetwórstwa produktów rolnych i 

leśnych, 

c. Niewystarczająca baza gastronomiczna, 

d. Niedostateczny rozwój spółdzielni 

socjalnych, 

e. Niedostateczne wsparcie przedsiębiorców 

w procesie uzyskiwania i zarządzania 

funduszy UE, 

f. Brak alternatywnych źródeł utrzymania dla 

ludności wiejskiej, 

g. Stosunkowo niski potencjał inwestycyjny 

lokalnych przedsiębiorców, 



 

4. Środowisko przyrodnicze 

a. Unikalne w skali kraju połączenie 

atrakcyjnych terenów krajobrazowych - 

jeziora i góry, 

b. Duże skupiska naturalnych cieków i 

zbiorników wodnych (jeziora Nyskie i 

Otmuchowskie, Paczkowskie),  

c. Duże kompleksy leśne stanowiące bazę 

dla rozwoju turystyki i przetwórstwa 

produktów leśnych, 

d. Bogata flora i fauna, 

e. Złoża surowców skalnych oraz złota, 

f. Natura 2000 na terenie objętym LSR, 

 

5. Infrastruktura i sprzęt 

a. Korzystne położenie w pobliżu głównych 

ciągów komunikacyjnych (autostrada A4), 

b. Atrakcyjne tereny pod budownictwo 

jednorodzinne, 

c. Obiekty rekreacyjne i sportowe w części 

wiosek (place zabaw, siłownie), 

d. Stosunkowo duża liczba dobrej jakości 

obiektów użyteczności publicznej (w tym 

świetlice, sale spotkań), 

 

6. Turystyka i promocja 

a. Bardzo atrakcyjne i zróżnicowane tereny 

turystyczne - lasy, jeziora i góry, 

b. Znakomite warunki do oferowania 

różnorodnej oferty turystycznej 

(tradycyjnej, aktywnej, niszowej).    

c. Położenie w pobliżu Czech, 

d. Tradycyjne szlaki turystyczne: „Szlak św. 

Jakuba”, „Szlak czarownic”, 

e. Opracowane w okresie programowania 

2007-14 materiały promocyjne (foldery, 

książki, mapy itp.), 

 

 

3. Dziedzictwo kulturowe 

a. Niedostateczna i słabo zintegrowana 

informacja na temat obiektów 

historycznych i kulturalnych, 

b. Niedostateczne wykorzystanie istniejących 

obiektów zabytkowych (m.in.: brak stałych 

ekspozycji), 

c. Zły stan zabytków małej architektury  

(pomniki, kapliczki przydrożne, itp.), 

d. Zły stan obiektów zabytkowych, w tym 

sakralnych, 

 

4. Środowisko przyrodnicze 

a. Nieprzyjazny dla środowiska i 

mieszkańców sposób ogrzewania 

budynków mieszkalnych (CO2), 

b. Dzikie wysypiska śmieci, 

 

5. Infrastruktura i sprzęt 

a. Zła jakość lokalnej infrastruktury drogowej, 

b. Brak chodników we wsiach, 

c. Niewystarczająca komunikacja 

autobusowa między Nysą, a pozostałymi 

gminami Księstwa,  

d. Braki w infrastrukturze rozrywkowej (np.: 

Rodzinne parki rozrywki), 

e. Brak systemowych rozwiązań 

zapewniających stałe utrzymanie 

istniejącej infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej (np.: szlaki, ścieżki 

rowerowe), 

f. Zaniedbane, opuszczone lub zrujnowane 

posesje prywatne (budynki i otoczenie), 

g. Niedostateczne oświetlenie części wiosek, 

h. Brak lub niedostateczny stan infrastruktury 

przeciwpowodziowej, 

i. Niewystarczająca dbałość o estetykę 

przestrzeni publicznej (np.: wykaszanie 

traw, śmietniki),  

j. Niedostateczne skomunikowanie z 

Czechami (zwłaszcza mały ruch 

przygraniczny), 

k. Bariery infrastrukturalne dla osób 

niepełnosprawnych, 

l. Deficyt mieszkań (w tym socjalnych), 

 

6. Turystyka i promocja 

a. Niedostateczne wykorzystanie cieków i 

zbiorników wodnych, w tym brak 

odpowiedniej liczby kąpielisk, 

b. Niewystarczająca podaż oraz niski poziom 



komercyjnego wykorzystania lokalnych 

produktów turystycznych, 

c. Niedostateczna oraz niezintegrowana 

infrastruktura ścieżek rowerowych, Nordic 

Walking, ścieżek dydaktycznych, 

d. Niedostateczna oferta taniej bazy 

noclegowej w dużej części Nyskiego 

Księstwa, 

e. Niedostateczna podaż usług turystycznych 

o wysokiej jakości i standardzie, 

f. Niedostateczna podaż i dystrybucja 

produktów lokalnych, 

g. Brak spójnego wizerunku Księstwa 

Nyskiego, 

h. Brak spójności i koordynacji w realizacji 

działań promocyjnych przez podmioty z 

terenu Nyskiego Księstwa, 

i. Brak podmiotu odpowiedzialnego za 

komercjalizację marki lokalnej (Nyskie 

Księstwo), 

j. Braki infrastrukturalne i marketingowe 

umożliwiające powstawanie i rozwój wsi 

tematycznych, 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 
 

1. Kapitał społeczny 

a. Wzrost integracji społecznej w wyniku 

realizacji projektów współfinansowanych z 

środków UE, 

b. Poprawa aktywności społecznej 

mieszkańców w wyniku aktywnego 

wykorzystania społecznościowych portali 

internetowych,   

 

2. Działalność gospodarcza 

a. Odformalizowanie procedur 

umożliwiających sprzedaż produktów 

lokalnych,  

b. Aktywizacja działań proinwestycyjnych (np. 

anioły biznesu), 

c. Wzrost popularności i możliwości 

związanych z działalnością 

przedsiębiorstw społecznych (np.: 

spółdzielnia socjalna), 

d. Wzrost zainteresowania zdrowym 

odżywianiem (m.in. produkty lokalne), 

e. Zmiana zwyczajów żywieniowych Polaków 

 

1. Kapitał społeczny 

a. Zmiany stosunków społecznych w wyniku 

niekontrolowanego napływu emigrantów, 

b. Duży wzrost liczby osób starszych 

pozbawionych odpowiedniej opieki i 

towarzystwa, 

c. Wzrost napięć społecznych w wyniku 

eskalacji międzynarodowych konfliktów 

politycznych i zbrojnych, 

d. Wzrost patologii społecznych jako rezultat 

problemu euro-sierot, 

e. Kryzys ekonomiczny na krajowych i 

zagranicznych rynkach spowoduje wzrost 

kosztów utrzymania,  

f. Postępujący niż demograficzny i emigracja 

spowodują „pustynnienie” obszarów 

wiejskich, 

g. Eskalacja roszczeń ze strony BdV 

(Związku Wypędzonych), 

 

2. Działalność gospodarcza 

a. Likwidacja lokalnych zakładów pracy w 



spowoduje zwiększenie popytu na 

produkty przetworzone, 

 

 

3. Dziedzictwo kulturowe 

a. Zwiększenie przeciętnych dochodów i 

zmiany w modelu spędzania wolnego 

czasu spowodują zwiększenie popytu na 

lokalne wydarzenia kulturalne,  

 

4. Środowisko przyrodnicze 

a. Lokalne i regionalne inwestycje w 

infrastrukturę wodno-ściekową spowodują 

poprawę czystości środowiska 

przyrodniczego, 

 

5. Infrastruktura i sprzęt 

a. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury 

drogowej w wyniku wykorzystania 

funduszy UE 2014-20, 

b. Połączenie z siecią głównych szlaków 

komunikacyjnych w wyniku powstania 

obwodnicy Nysy, 

 

6. Turystyka i promocja 

a. Włączenie Nyskiego Księstwa do sieci 

międzynarodowych szlaków turystycznych 

(np.: Ołomuniecka Karta Turystyczna), 

b. Wzrost zainteresowania turystyką niszową 

(turystyka ornitologiczna, wędkarstwo), 

c. Zwiększenie rozpoznawalności Księstwa 

Nyskiego w wyniku krajowych i 

regionalnych działań promocyjnych, 

d. Pojawienie się dodatkowych źródeł 

finansowania działań promocyjnych, 

 

wyniku pogorszenia sytuacji gospodarczej 

w kraju, 

b. Podniesienie cen i osłabienie 

konkurencyjności przedsiębiorstw w 

wyniku wprowadzenia EURO, 

c. Masowy wykup ziemi przez 

obcokrajowców ograniczy potencjał 

inwestycyjny lokalnych przedsiębiorców, 

 

3. Dziedzictwo kulturowe 

a. Ograniczenie dofinansowania działalności 

kulturalnej ze strony władz lokalnych,  

b. Ograniczenie dostępu do miejsc kultury w 

wyniku prywatyzacji, 

 

4. Środowisko przyrodnicze 

a. Pogorszenie parametrów i ilości wody w 

jeziorach i rzekach, 

b. Powstanie zakładów wykorzystujących 

technologie zanieczyszczające 

środowisko, 

 

5. Infrastruktura i sprzęt 

a. Dewastacja infrastruktury w wyniku 

powodzi, 

b. Kryzys w UE spowoduje ograniczenie 

finansowania z funduszy unijnych,  

c. Zaostrzenie przepisów sanitarnych 

ograniczy możliwości prowadzenia 

działalności przetwórczej.  

 

6.  Turystyka i promocja 

a. Osłabienie atrakcyjności turystycznej 

NKJiG w wyniku zdynamizowania działań 

terenów ościennych, 

b. Obniżenie cen międzynarodowych 

połączeń lotniczych spowoduje 

ograniczenie weekendowej turystyki 

krajowej, 

c. Wzrost konkurencji regionów czeskich, 

 

 

 


