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CZĘŚĆ 1 A
– proszę wypełnić elektronicznie

AKTUALNE MOCNE I SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJOWE, WYZWANIA, ROZWIĄZANIA DLA WYZWAŃ  według stanu na czerwiec 2017 r.

UWAGA: TABELĘ WYPEŁNIAJĄ GMINY MIEJSKIE, GMINY WIEJSKIE, GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE (W RAZIE BRAKU MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ANALIZY SWOT 
W PODZIALE NA CZĘŚĆ MIEJSKĄ I WIEJSKĄ CZĘŚĆ 1 B) ORAZ POWIATY ………………………………………………………………… 

(PROSZĘ PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWE I PODAĆ NAZWĘ GMINY/POWIATU) 

AKTUALNE SŁABE STRONY (wewnętrzne słabości, 
wady, bariery rozwojowe powiatem/gminą) 
– maksymalnie 5 mocnych stron

AKTUALNE WYZWANIA stojące przed powiatem/ 
gminą w kontekście pokonywania słabych stron 
– po jednym wyzwaniu do każdej słabej strony

Określenie możliwych AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA 
WYZWAŃ stojących przed powiatem/gminą 
w kontekście słabych stron – po jednym rozwiązaniu 
do każdego wyzwania

1.
2.
3.
4.
5.

AKTUALNE MOCNE STRONY (wewnętrzne atuty, 
przewagi, zalety, potencjały rozwojowe 
powiatu/gminy świadczące o przewadze 
konkurencyjnej) – maksymalnie 5 mocnych stron

AKTUALNE WYZWANIA stojące przed 
powiatem/gminą w kontekście wspierania mocnych 
stron – po jednym wyzwaniu do każdej mocnej strony

Określenie możliwych AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA 
WYZWAŃ stojących przed powiatem/gminą 
w kontekście mocnych stron – po jednym rozwiązaniu 
do każdego wyzwania

1.
2.
3.
4.
5.
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AKTUALNE SZANSE ROZWOJOWE powiatu/gminy 
(wszystko co zewnętrzne i stwarza szansę korzystnej 
zmiany dla gminy) – maksymalnie 5 szans

AKTUALNE WYZWANIA stojące przed 
powiatem/gminą w kontekście wykorzystania szans 
rozwojowych – po jednym wyzwaniu do każdej szansy

Określenie możliwych AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ  
DLA WYZWAŃ stojących przed powiatem/gminą 
w kontekście wykorzystania szans rozwojowych – po 
jednym rozwiązaniu do każdego wyzwania

1.
2.
3.
4.
5.

AKTUALNE ZAGROŻENIA ROZWOJOWE (wszystko co 
zewnętrzne i stwarza niebezpieczeństwo 
niekorzystnej zmiany dla powiatu/gminy)  – 
maksymalnie 5 zagrożeń

AKTUALNE WYZWANIA stojące przed 
powiatem/gminą w kontekście przezwyciężania 
zagrożeń rozwojowych – po jednym wyzwaniu do 
każdego zagrożenia

Określenie możliwych AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA 
WYZWAŃ stojących przed powiatem/gminą 
w kontekście przezwyciężania zagrożeń rozwojowych 
– po jednym rozwiązaniu do każdego wyzwania

1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko i telefon do osoby wypełniającej Część 1A 

Karina Piziak 77 44 82 188, Anna Kuźnik 77 44 82 187, Maja Michniewicz 77 44 82 178

Osoby do kontaktu w UMWO/DRP

UWAGA: Określone przez Państwa cztery kategorie czynników strategicznych – analiza SWOT (mocne i słabe strony; szanse i zagrożenia rozwojowe powiatu/gminy) powinny w pierwszej 
kolejności uwzględniać przede wszystkim Państwa indywidualne podejście tj. obszary istotne tematycznie z punktu widzenia Państwa powiatu/gminy (różne kwestie społeczne, gospodarcze, 
przestrzenne i środowiskowe). Dla zapewnienia spójnego  podejścia wszystkich partnerów, proponujemy, aby  brać pod uwagę następujące obszary społeczno-gospodarcze: 
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 procesy demograficzne, kapitał ludzki, kapitał społeczny (dostęp do pracy, edukacji, zdrowia, szkolnictwo zawodowe);
 aktywność i potencjał gospodarczy;
 przedsiębiorczość i jej otoczenie – instytucje wspierające, inkubatory, zagospodarowanie przestrzenne dla wsparcia rozwoju SME, współpraca uczelni/szkół z biznesem;
 poziom innowacyjności i atrakcyjność inwestycyjna;
 finansowanie rozwoju (fundusze publiczne, w tym JST, środki prywatne, instrumenty zwrotne), dostępność usług i dóbr publicznych (jakość życia);
 zdolność instytucjonalna do zarządzania rozwojem, istniejące mechanizmy koordynacji wielopoziomowego zarządzania;
 wykorzystania funduszy UE oraz ich odziaływanie na ważne obszary życia społeczno-gospodarczego.
Określone przez Państwa wyzwania w kontekście wymienionych atutów/potencjałów rozwojowych (mocne strony), barier w rozwoju (słabe strony), szans i zagrożeń rozwojowych mogą również 
uwzględniać główne wyzwania polityki regionalnej wymienione w koncepcji prac nad KSRR 2030 (załącznik do pisma).

Ze względów organizacyjnych proszę o przekazanie tabel w wersji elektronicznej (format: doc, docx).  
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CZĘŚĆ 1 B
– proszę wypełnić elektronicznie

AKTUALNE MOCNE I SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJOWE, WYZWANIA, ROZWIĄZANIA WYZWAŃ według stanu na czerwiec 2017 r.

UWAGA: TABELĘ WYPEŁNIAJĄ GMINY MIEJSKO-WIEJSKIE (W MOŻLIWOŚCI DOKONANIA ANALIZY SWOT W PODZIALE NA CZĘŚĆ MIEJSKĄ I WIEJSKĄ) 
………………………………………………………………… 

(PROSZĘ PODAĆ NAZWĘ GMINY MIEJSKO-WIEJSKIEJ)

AKTUALNE MOCNE STRONY (wewnętrzne atuty, 
przewagi, zalety, potencjały rozwojowe gminy 
świadczące o przewadze konkurencyjnej) – 
maksymalnie 5 mocnych stron

AKTUALNE WYZWANIA stojące przed gminą w 
kontekście wspierania mocnych stron – po jednym 
wyzwaniu do każdej mocnej strony

Określenie możliwych AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA 
WYZWAŃ stojących przed gminą w kontekście 
mocnych stron – po jednym rozwiązaniu do każdego 
wyzwania

Dotyczy części miejskiej gminy
1.
2.
3.
4.
5.

Dotyczy obszaru wiejskiego gminy
1.
2.
3.
4.
5.
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AKTUALNE SŁABE STRONY (wewnętrzne słabości, 
wady, bariery rozwojowe gminą) – maksymalnie 5 
mocnych stron

AKTUALNE WYZWANIA stojące przed gminą w 
kontekście pokonywania słabych stron – po jednym 
wyzwaniu do każdej słabej strony

Określenie możliwych AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA 
WYZWAŃ stojących przed gminą w kontekście słabych 
stron – po jednym rozwiązaniu do każdego wyzwania

Dotyczy części miejskiej gminy
1.
2.
3.
4.
5.

Dotyczy obszaru wiejskiego gminy
1.
2.
3.
4.
5.

AKTUALNE SZANSE ROZWOJOWE gminy (wszystko co 
zewnętrzne i stwarza szansę korzystnej zmiany dla 
gminy) – maksymalnie 5 szans

AKTUALNE WYZWANIA stojące przed gminą w 
kontekście wykorzystania szans rozwojowych – po 
jednym wyzwaniu do każdej szansy

Określenie możliwych AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ  
DLA WYZWAŃ stojących przed gminą w kontekście 
wykorzystania szans rozwojowych – po jednym 
rozwiązaniu do każdego wyzwania

Dotyczy części miejskiej gminy
1.
2.
3.
4.
5.

Dotyczy obszaru wiejskiego gminy
1.
2.
3.
4.
5.
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AKTUALNE ZAGROŻENIA ROZWOJOWE (wszystko co 
zewnętrzne i stwarza niebezpieczeństwo 
niekorzystnej zmiany dla gminy)  – maksymalnie 5 
zagrożeń

AKTUALNE WYZWANIA stojące przed gminą w 
kontekście przezwyciężania zagrożeń rozwojowych – 
po jednym wyzwaniu do każdego zagrożenia

Określenie możliwych AKTUALNYCH ROZWIĄZAŃ DLA 
WYZWAŃ stojących przed gminą w kontekście  
przezwyciężania zagrożeń rozwojowych – po jednym 
rozwiązaniu do każdego wyzwania

Dotyczy części miejskiej gminy
1.
2.
3.
4.
5.

Dotyczy obszaru wiejskiego gminy
1.
2.
3.
4.
5.

………………………………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko i telefon osoby wypełniającej Część 1B 

Karina Piziak 77 44 82 188, Anna Kuźnik 77 44 82 187, Maja Michniewicz 77 44 82 178

Osoby do kontaktu w UMWO/DRP

UWAGA: Określone przez Państwa cztery kategorie czynników strategicznych – analiza SWOT (mocne i słabe strony; szanse i zagrożenia rozwojowe powiatu/gminy) powinny w pierwszej 
kolejności uwzględniać przede wszystkim Państwa indywidualne podejście tj. obszary istotne tematycznie z punktu widzenia Państwa powiatu/gminy (różne kwestie społeczne, gospodarcze, 
przestrzenne i środowiskowe). Dla zapewnienia spójnego  podejścia wszystkich partnerów, proponujemy, aby  brać pod uwagę następujące obszary społeczno-gospodarcze: 
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 procesy demograficzne, kapitał ludzki, kapitał społeczny (dostęp do pracy, edukacji, zdrowia, szkolnictwo zawodowe);
 aktywność i potencjał gospodarczy;
 przedsiębiorczość i jej otoczenie – instytucje wspierające, inkubatory, zagospodarowanie przestrzenne dla wsparcia rozwoju SME, współpraca uczelni/szkół z biznesem;
 poziom innowacyjności i atrakcyjność inwestycyjna;
 finansowanie rozwoju (fundusze publiczne, w tym JST, środki prywatne, instrumenty zwrotne), dostępność usług i dóbr publicznych (jakość życia);
 zdolność instytucjonalna do zarządzania rozwojem, istniejące mechanizmy koordynacji wielopoziomowego zarządzania;
 wykorzystania funduszy UE oraz ich odziaływanie na ważne obszary życia społeczno-gospodarczego.
Określone przez Państwa wyzwania w kontekście wymienionych atutów/potencjałów rozwojowych (mocne strony), barier w rozwoju (słabe strony), szans i zagrożeń rozwojowych mogą również 
uwzględniać główne wyzwania polityki regionalnej wymienione w koncepcji prac nad KSRR 2030 (załącznik do pisma).

Ze względów organizacyjnych proszę o przekazanie tabel w wersji elektronicznej (format: doc, docx).  
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CZĘŚĆ 2 
– proszę wypełnić elektronicznie

………………………………………………………………………

(PROSZĘ PODAĆ NAZWĘ GMINY/POWIATU)

Współpraca z innymi JST i najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe powiatu/gminy służące 
wspieraniu atutów/potencjałów rozwojowych powiatu/gminy (mocne strony) – dobre praktyki

JST (różne szczeble JST, nie tylko z terenu 
województwa opolskiego) z którymi powiat/gmina 
współpracował/a w latach 2010-2017 - maksymalnie 
5 wyszczególnień

Najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe 
powiatu/gminy w ramach których prowadzono 
współpracę z JST (różne szczeble JST, nie tylko z 
terenu województwa opolskiego) – wg ważności 
(przedsięwzięcie rozwojowe przyporządkowane do 
JST z pierwszej kolumny)

1.
2.
3.
4.
5.
W latach 2010-2017 powiat/gmina współpracował/a i realizował/a przedsięwzięcia rozwojowe 
służące wspieraniu atutów/potencjałów rozwojowych powiatu/gminy łącznie z……………………. 
samorządami - różne szczeble JST, nie tylko z terenu województwa opolskiego (proszę podać liczbę – 
w razie gdyby z jednym samorządem współpracowano wielokrotnie wymieniamy go tylko raz).

Współpraca z przedsiębiorstwami i najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe powiatu/gminy służące 
wspieraniu atutów/potencjałów rozwojowych powiatu/gminy (mocne strony)– dobre praktyki

Przedsiębiorstwa, z którymi powiat/gmina 
współpracował/a w latach 2010-2017 - maksymalnie 
5 wyszczególnień

Najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe powiatu/ 
gminy w ramach których prowadzono współpracę z 
przedsiębiorstwami – wg ważności (przedsięwzięcie 
rozwojowe przyporządkowane do przedsiębiorstwa z 
pierwszej kolumny)

1.
2.
3.
4.
5.
W latach 2010-2017 powiat/gmina współpracował/a i realizował/a przedsięwzięcia rozwojowe 
służące wspieraniu atutów/potencjałów rozwojowych powiatu/gminy łącznie z ………….………. 
przedsiębiorstwami (proszę podać liczbę – w razie gdyby z jednym przedsiębiorstwem współpracowano 
wielokrotnie wymieniamy je tylko raz).
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Współpraca z innymi JST i najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe powiatu/gminy służące 
przezwyciężaniu barier rozwojowych powiatu/gminy (słabe strony) – dobre praktyki

JST (różne szczeble JST, nie tylko z terenu 
województwa opolskiego) z którymi powiat/gmina 
współpracował/a w latach 2010-2017 - maksymalnie 
5 wyszczególnień

Najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe 
powiatu/gminy w ramach których prowadzono 
współpracę z JST (różne szczeble JST, nie tylko z 
terenu województwa opolskiego) – wg ważności 
(przedsięwzięcie rozwojowe przyporządkowane do 
JST z pierwszej kolumny)

1.
2.
3.
4.
5.
W latach 2010-2017 powiat/gmina współpracował/a i realizował/a przedsięwzięcia rozwojowe 
służące przezwyciężaniu barier rozwojowych powiatu/gminy łącznie z……………………. samorządami - 
różne szczeble JST i nie tylko z terenu województwa opolskiego (proszę podać liczbę – w razie gdyby z jednym  
samorządem współpracowano wielokrotnie wymieniamy go tylko raz). 

Współpraca z przedsiębiorstwami i najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe powiatu/gminy 
służące przezwyciężaniu barier rozwojowych powiatu/gminy (słabe strony) – dobre praktyki

Przedsiębiorstwa, z którymi powiat/gmina 
współpracował/a w latach 2010-2017 - maksymalnie 
5 wyszczególnień

Najważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe 
powiatu/gminy w ramach których prowadzono 
współpracę z przedsiębiorstwami – wg ważności 
(przedsięwzięcie rozwojowe przyporządkowane do 
przedsiębiorstwa z pierwszej kolumny)

1.
2.
3.
4.
5.
W latach 2010-2017 powiat/gmina współpracował/a i realizował/a przedsięwzięcia rozwojowe 
służące przezwyciężaniu barier rozwojowych powiatu/gminy łącznie z………….………. 
przedsiębiorstwami (proszę podać liczbę – w razie gdyby z jednym przedsiębiorstwem współpracowano 
wielokrotnie wymieniamy je tylko raz).

………………………………………………………………………………………………………….

Imię i Nazwisko i telefon osoby merytorycznej wypełniającej Część 2 

Karina Piziak 77 44 82 188, Anna Kuźnik 77 44 82 187, Maja Michniewicz 77 44 82 178

Osoby do kontaktu w UMWO/DRP

Ze względów organizacyjnych proszę o przekazanie tabel w wersji elektronicznej (format: doc, docx).
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