
1. Analiza SWOT 

 

Silne strony Słabe strony 
 

1. Działalność gospodarcza 

a. Wieloletnie tradycje prowadzenia stawów i 

hodowli karpia, 

b. Atrakcyjna oferta handlowa ryb (m.in. karp, 
pstrąg, materiał zarybieniowy), 

c. Rosnący potencjał w zakresie 
przetwórstwa lokalnych produktów 
rybnych, 

d. Wysoki poziom przedsiębiorczości 
mieszkańców, 

e. Doświadczeni, sumienni i dobrze 

wykwalifikowani pracownicy (w tym.: 

rybacy), 

f. Duży rynek zbytu produktów rybnych ze 

względu na dużą liczbę mieszkańców 

aglomeracji poznańskiej, pilskiej i 

bydgoskiej, 

g. Duży areał gruntów pozwalający na 

wielofunkcyjny rozwój gospodarczy, 

 

2. Dziedzictwo kulturowe & dobrostan 

społeczny 

a. Aktywne i doświadczone w zakresie PO 

RYBY Stowarzyszenie „7 Ryb”, 

b. Przedstawiciele samorządu aktywnie 

współpracujący z RLGD, 

c. Aktywni przedstawiciele sektora 

społecznego, 

d. Zróżnicowany rynek pracy, 

e. Obiekty zabytkowe (m.in.: średniowieczne, 

renesansowe i barokowe kościoły, budynki 

ratuszowe i pałacowe i inne), 

f. Obiekty muzealne (m.in.: Muzeum 

Młynarstwa i Wodnych Urządzeń w 

Jaraczu, Muzeum Kultury Ludowej w 

Osieku, muzea i izby regionalne), 

g. Pocysterskie materialne i niematerialne 

dziedzictwo kulturowe (zabytki, wydarzenia 

cykliczne), 

h. Odrębność regionalna (niematerialne 

dziedzictwo kulturowe - np.: stroje, 

obyczaje, kultura pałucka). 

 

3. Środowisko przyrodnicze 

a. Brak przemysłu uciążliwego dla 

środowiska przyrodniczego, 

b. Duży areał wodny (zarówno rzeki jak i 

 

1. Działalność gospodarcza 

a. Stosunkowo niska dochodowość 

gospodarstw rybackich, wynikająca z 

długiego cyklu hodowli i sezonowości 

popytu (zwłaszcza na karpia), 

b. Relatywnie niski poziom zaawansowania 

technologicznego gospodarstw rybackich, 

c. Niewystarczająca podaż usług 

przetwórstwa produktów rolnych i rybnych 

d. Niski stopień przetwarzania jakościowego 
surowca rybnego,  

e. Słabo rozwinięty marketing i dystrybucja 

produktów rybackich wśród lokalnych 

producentów, 

f. Brak kompetencji i odpowiedniego 

potencjału technicznego w zakresie 

sprzedaży internetowej produktów rolno-

rybackich, 

g. Brak zintegrowanego systemu sprzedaży 

ryb, 

h. Ograniczenia administracyjne związane ze 

sprzedażą własnych produktów, 

i. Istotna skala i „akceptacja społeczna” dla 

generującego poważne straty 

kłusownictwa i kradzieży ryb, 

j. Brak specyfiki zdecydowanie wyróżniającej 

rybactwo i rolnictwo z terenu „7 Ryb”,  

k. Niski poziom współpracy gospodarstw 

rybackich i instytucjonalizacji tej 

współpracy, 

l. Niedostateczny poziom dywersyfikacji 

działalności gospodarczej. 

 

2. Dziedzictwo kulturowe & dobrostan 

społeczny 

a. Niedostateczny poziom zintegrowania i 

aktywności społecznej rybaków, 

b. Postępujący proces samoograniczenia 

aktywności społecznej mieszkańców, 

c. Osłabianie relacji i więzi międzyludzkich, 

d. Niska znajomość lokalnych inicjatyw i 

celów rozwojowych wśród mieszkańców, 

e. Ograniczony potencjał organizacyjny i 

finansowy organizacji z sektora 

społecznego,  

f. Niewystarczająca oferta kulturalna i 



zbiorniki wodne), 

c. Duża liczba jezior, w tym również tych o 

wysokiej klasie czystości wód, 

d. Występowanie terenów zalewowych 

spełniających funkcje retencyjne, 

e. Tereny umożliwiające rozwój rybactwa, 

wędkarstwa komercyjnego i amatorskiego, 

f. Duże zalesienie (m.in.: Puszcza Notecka), 

g. Warunki dogodne do uprawiania turystki 

wodnej, pieszej, rowerowej, konnej, 

h. Występowanie rzadkich gatunków ptactwa 

(np.: 1% krajowej populacji 

bączka),Znakomite warunki środowiskowe 

dla ptactwa wodnego, 

i. Bogactwo flory i fauny, 

j. Duża liczba terenów objętych 

różnorodnymi formami ochrony przyrody 

(Natura 2000, rezerwaty, parki 

krajobrazowe, pomniki przyrody). 

 

4. Infrastruktura i wyposażenie 

a. Dobrze rozwinięta baza szkolna, 

b. Dobra infrastruktura komunikacyjna 

umożliwiająca dojazd do dużych rynków 

pracy (Poznań, Bydgoszcz) oraz przyjazd 

turystów, 

c. Dobry dostęp do sieci teleinformatycznej,  

d. Obecność nowoczesnych obiektów 

rekreacyjnych (m.in.: lodowisko 

syntetyczne i elektryczny wyciąg nart 

wodnych w Margoninie, baseny, tory 

motocrossowe i inne), 

e. Innowacyjne rozwiązania w zakresie OZE 

(m.in. Farma Wiatrowa, instalacje 

fotowoltaiczne ),  

 

5. Turystyka i promocja 

a. Teren znany z walorów turystycznych - 

baza turystyczna mieszkańców 

Wielkopolski, 

b. Bardzo dobre warunki przyrodnicze 

sprzyjające rozwijaniu turystyki tradycyjnej 

i niszowej (np.: ornitologicznej, 

wędkarskiej), 

c. Rzeki umożliwiające uprawianie turystyki 

kajakowej (m.in.: Warta, Noteć, Wełna, 

Łobżonka), 

d. Jeziora umożliwiające uprawianie sportów 

wodnych, 

e. Atrakcje turystyczne: kościoły zabytkowe, 

kapliczki, pałace 

f. Olbrzymi potencjał do tworzenia kąpielisk, 

rekreacyjna dla seniorów oraz dzieci i 

młodzieży, 

g. Brak aktywnych inicjatyw na rzecz osób 

wykluczonych tj. <35, >55, 

h. Niedostateczna współpraca 

międzypokoleniowa (młodzi <35 versus 

starsi >55), 

i. Emigracja ludzi młodych i wykształconych,  
j. Niedostateczna i słabo zintegrowana 

informacja o wydarzeniach kulturalnych, 
k. Niedostateczna i słabo zintegrowana 

informacja na temat obiektów 
rekreacyjnych, (agro)turystycznych i 
historycznych, 

l. Zaniedbane obiekty zabytkowe, w tym 

mała architektura,  

m. Niedostateczne wykorzystanie istniejących 

obiektów zabytkowych, 

n. Brak profesjonalnych lokalnych 

przewodników,  

o. Brak systemowych rozwiązań w zakresie 

funkcjonowania animatorów kultury i 

sportu, 

p. Niska świadomość ekologiczna (w tym 

znaczenia wody dla funkcjonowania 

sektora rybackiego), 

 

3. Środowisko przyrodnicze 

a. Okresowe deficyty wody, zwłaszcza na 
zbiornikach związanych z gospodarką 
rybacką, 

b. Niedostateczna jakość wody w większości 
zbiorników i cieków wodnych, 

c. Eutrofizacja zbiorników wodnych, 
d. Brak skutecznych mechanizmów 

ograniczających negatywne skutki 
występowania gatunków rybożernych i 
innych inwazyjnych gatunków obcych,  

e. Nieprzyjazny dla środowiska i 

mieszkańców sposób ogrzewania 

budynków (m.in. palenie plastiku), 

f. Negatywne zachowania części 
mieszkańców wpływające na degradację 
składowych środowiska naturalnego, w 
tym zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych i powietrza,  

g. Dzikie wysypiska śmieci, 

 

4. Infrastruktura i wyposażenie 

a. Niedoinwestowanie technologiczne 
gospodarstw rybackich,  

b. Niewystarczająca infrastruktura 
rekreacyjna i sportowa - obszary 
przestrzeni publicznej pozwalającej na 
spędzanie wolnego czasu,  

c. Niski standard części istniejących obiektów 



g. Szlaki turystyczne i wodne (m.in.: „Droga 

Św. Jakuba”, „Wielka Pętla Wielkopolski”, 

„Cysterski Szlak Rowerowy”, „Szlak 

Kościołów Drewnianych”, „Szlak 

Piastowski”), 

h. Tradycyjne produkty mające potencjał do 

uzyskania statusu produktu lokalnego, 

i. Imprezy cykliczne w gminach z terenu 

LSR: ……,  

 

kulturalnych i rekreacyjnych, 
d. Niewystarczająca liczba ścieżek 

edukacyjnych, 
e. Niedostateczny rozwój i standard 

infrastruktury turystycznej,  
f. Niedostateczna infrastruktura na terenach 

umożliwiających funkcjonowanie łowisk 
wędkarskich (np.: sanitariaty, parkingi, 
drogi dojazdowe, pola biwakowe), 

g. Niedostateczna infrastruktura na ciekach i 

zbiornikach wodnych (np.: mosty, kładki, 

przystanie, wiaty),  

h. Braki infrastrukturalne obniżające jakość 
życia mieszkańców (chodniki, ścieżki 
rowerowe, parkingi, oświetlenie), 

i. Niewystarczająca integracja i komunikacja 

między poszczególnymi sołectwami i 

gminami (deficyt małych przewoźników). 

 

5. Turystyka i promocja 

a. Niedostateczna oferta bazy noclegowej, 
b. Niewystarczająca liczba gospodarstw 

agroturystycznych w stosunku do 
potencjału obszaru (w tym przede 
wszystkim związanych z gospodarstwami 
rybackimi),  

c. Niewystarczająca podaż usług małej 
gastronomi (zwłaszcza wykorzystującej 
lokalne produkty rybne),  

d. Niewystarczająca infrastruktura 

kąpieliskowa, 

e. Ograniczenia systemowe (np.: własność 

prywatna) w zakresie zagospodarowania 

rekreacyjnego zbiorników wodnych, 

f. Niedostateczne w stosunku do potrzeb 

mieszkańców i potencjału turystycznego 

tereny rekreacyjne,  

g. Niedostateczne wykorzystanie miejsc 

widokowych na cele turystyczne (np.: 

wieże, platformy widokowe),  

h.  

i. Niedostateczna oraz niezintegrowana 

infrastruktura szlaków pieszych, 

rowerowych, wodnych i turystycznych, 

j. Zaniedbane obiekty historyczne (w tym 

obiekty małej architektury), 

k. Niedostateczna podaż, promocja i 

dystrybucja produktów lokalnych, 

l. Niedostateczne wykorzystanie zbiorników 

wodnych dla celów turystycznych, 

m. Niski poziom współpracy między sektorem 

rybackim, a branżą turystyczną, 

n. Niedostateczny poziom przygotowania 

rybaków do prowadzenia działalności 

turystycznej, 



o. Brak spójnych i skoordynowanych działań 

promocyjnych przez poszczególne 

podmioty z terenu 7 Ryb, 

p. Brak spójnego i widocznego oznakowania 

atrakcji turystycznych na terenie całego 

obszaru LSR, 

q. Niewystarczająca identyfikacja i promocja 
marki lokalnej „7 Ryb”,  

r. Niski poziom komercyjnego wykorzystania 

lokalnych produktów turystycznych. 

 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 
 

1. Działalność gospodarcza 

a. Odformalizowanie procedur 

umożliwiających sprzedaż produktów 

lokalnych,  

b. Wprowadzenie bardziej atrakcyjnych 

warunków ubezpieczania stawów, 

c. Zwiększenie przeciętnych dochodów i 

postępujące zainteresowanie aktywnymi 

sposobami spędzania wolnego czasu 

spowodują zwiększenie zainteresowania 

ofertą turystyczną,  

d. Powrót do tradycyjnego i zdrowego 

żywienia spowoduje wzrost popytu na 

tradycyjnie wytwarzane produkty rybne, 

e. Wzrost popytu na wyspecjalizowaną, 

ekologiczną produkcję rolną i rybną, 

f. Regionalne i krajowe programy wsparcia 

lokalnych zakładów przetwórstwa 

produktów rybnych i rolnych. 

 

2. Dziedzictwo kulturowe & dobrostan 

społeczny 

a. Pojawienie się nowych źródeł 

finansowania aktywności społecznej, 

b. Poprawa świadomości społecznej w 

zakresie zachowania dziedzictwa 

kulturowego, w tym przy wykorzystaniu 

środków zewnętrznych.  

c. Poprawa aktywności społecznej 

mieszkańców w wyniku rozwoju 

technologii komunikacji społecznościowej 

(m.in.: portale społecznościowe),  

 
3. Środowisko przyrodnicze 

a. Wprowadzenie rekompensat za ochronę 

gatunków rybożernych, 

 

1. Działalność gospodarcza 

a. Dalszy dynamiczny wzrost kosztów 

żywienia ryb, 

b. Regulacje prawne oraz plany 

zagospodarowania przestrzennego 

ograniczą możliwość otwierania punktów 

gastronomicznych, 

c. Wzrost obciążeń podatkowych lub opłat z 

tytułu korzystania z wody, 

d. Wzrost podaży i popularności ryb spoza 

Polski (w tym karpiowatych), 

e. Zmiana zwyczajów żywieniowych Polaków 

spowoduje zmniejszenie dochodowości 

hodowli ryb (zwłaszcza karpia), 

f. Likwidacja lokalnych zakładów pracy, 

g. Wzrost kosztów związanych z 

dostosowaniem do nowych wymogów 

prawnych, w tym ekologicznych, 

h. Starzejące się społeczeństwo w regionie, 

oraz kraju spowoduje ograniczanie 

kapitału ludzkiego na rynku pracy. 

 
2. Dziedzictwo kulturowe & dobrostan 

społeczny 

a. Zamknięcie zakładów pracy spowoduje 

wzrost bezrobocia, 

b. Unifikacja kulturowa mieszkańców i zanik 
tożsamości lokalnej, 

c. samości lokalnej,  
d. Zaprzestanie kultywowania tradycyjnej 

kultury regionu przez ludzi młodych, 

e. Niekontrolowana migracja może 

spowodować destrukcję tradycyjnych 

wartości społecznych i kulturowych, 

f. Radykalizacja działań organizacji 

ekologicznych,  



b. Wprowadzenie dopłat z tytułu 

retencjonowania wody,  

c. Lokalne i regionalne inwestycje w 

infrastrukturę wodno-ściekową spowodują 

poprawę czystości środowiska 

przyrodniczego, 

d. Wzrost świadomości mieszkańców co do 

znaczenia zagadnień dotyczących ochrony 

środowiska (np.: mała retencja),  

 

4. Infrastruktura i wyposażenie 

a. Poprawa stanu lokalnej infrastruktury 

drogowej w wyniku wykorzystania 

funduszy UE 2014-20, 

b. Poprawa stanu infrastruktury 

kanalizacyjnej, 

c. Wzrost świadomości mieszkańców w 

zakresie gospodarki ściekowej i wodnej, 

d. Uporządkowanie ładu przestrzennego w 

miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego gmin.  

 

5. Turystyka i promocja 

a. Ogólnopolskie i regionalne akcje 
promujące spożywanie ryb wpłyną na 
poziom popytu,  

b. Wzrost zainteresowania aktywnymi 

formami spędzania wolnego czasu, 

c. Rozwój turystyki niszowej (np.: 

ornitologiczna, kulinarna, etc.), 

d. Zwiększenie siły nabywczej Polaków 

zwiększy popyt na usługi turystyczne, w 

tym zwłaszcza na turystykę weekendową, 

e. Wzrost atrakcyjności turystycznej w wyniku 

poprawy stanu infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej,  

f. Dostęp do środków zewnętrznych na 

rozwój branży rolnej, rybackiej, 

przedsiębiorczości, turystyki, kultury, 

sportu, itp., 

 

 

3. Środowisko przyrodnicze 

a. Zaostrzenie regulacji dotyczących ochrony 

zwierząt rybożernych, 

b. Straty ryb na skutek gwałtownego 

rozpowszechniania się chorób (np.: KHV) 

c. Zmiany klimatyczne spowodują 

pogorszenie parametrów i ilości wody, 

d. Likwidacja zalesień śródpolnych, 

e. Realizacja inwestycji uciążliwych dla 

środowiska przyrodniczego i atrakcyjności 

turystycznej, 

 

4. Infrastruktura i wyposażenie 

a. Zaostrzenie przepisów sanitarnych 

ograniczy możliwości prowadzenia lokalnej 

działalności przetwórczej, 

b. Dewastacja infrastruktury w wyniku 

oddziaływania sił przyrody (w tym 

powodzi). 

c. Dynamiczna, nieprzemyślana urbanizacja 

terenów wiejskich spowoduje zmniejszenie 

atrakcyjności turystycznej obszaru 7 Ryb. 

 

5. Turystyka i promocja 

a. Zaangażowanie celebrytów i liderów opinii 

w promocję importowanych gatunków ryb, 

b. Osłabienie atrakcyjności turystycznej 

terenu 7 Ryb w wyniku zdynamizowania 

działań terenów ościennych. 

 

 


