,,Analiza SWOT Strategia Rozwoju LGD PM 2014-2020”
W czwartek 17 września o godz. 16:00 odbyło się w Urzędzie Miejskim w Raciążu spotkanie
konsultacyjne zorganizowane przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze. Jest to
stowarzyszenie mające na celu rozwój naszego powiatu, uczestniczące w podziale funduszy
unijnych. Jednym z członków Rady Decyzyjnej stowarzyszenia decydującym o podziale środków
unijnych jest burmistrz Mariusz Godlewski. Miasto Raciąż i jednostki podległe wielokrotnie w
ostatnich latach otrzymało środki finansowe z LGD PM. Obecnie stowarzyszenie przygotowuje się
do nowej perspektywy finansowania. Stąd potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w
ramach inicjatywy LEADER z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Spotkanie w Raciążu było jednym z kilku odbywających się na terenie Powiatu Płońskiego w celu
wypracowania strategii. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Miejskiego, w tym burmistrz,
przedstawiciele MCKSiR, przedstawiciele MOPS, MZS, parafii, NKS oraz PGKiM. Uczestnicy
przygotowali między innymi analizę SWOT, dzięki której można określić słabe i mocne strony
obszaru, zagrożenia i szanse zewnętrzne oraz dokonać wyboru kluczowych celów strategii.
Konsultacje rozpoczęły się od wypełnienia ankiety na temat ,,Badania kanałów komunikacji”.
Następnie pani Danuta Kucińska - prowadząca - wyjaśniła cel spotkania i omówiła problemy, z
jakimi stykają się mieszkańcy obszaru działalności LGD.
Na poprzednich spotkaniach w innych miejscowościach zgłaszano między innymi: problemy z
dziedziny infrastruktury, takie jak słabe oświetlenie, brak bezpieczeństwa i braku placów zabaw. Z
dziedziny przedsiębiorczości sygnalizowano słaby dostęp do internetu. W zakresie społecznym
najczęściej wskazywano brak ofert spędzania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i emerytów oraz
bezrobocie. Z zakresu turystyki niski poziomu aktywności mieszkańców oraz brak ścieżek i tras
rowerowych. A w zakresie środowiska między innymi brak promocji Zespołu PrzyrodniczoKrajobrazowego Pólka-Raciąż.
Na miejskim spotkaniu omówione zostały kierunki działania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
i przeprowadzono analizę SWOT, wskazano silne strony, szanse, zagrożenia i słabe strony.
Obszary analizy SWOT:
- lokalizacja
- gospodarka
- rolnictwo
- dziedzictwo kulturowe
- turystyka
- strefa bezpieczeństwa
- środowisko, walory przyrodnicze
Obecni na spotkaniu zostali podzieleni na dwie grupy, w których dyskutowali o słabych i mocnych
stronach oraz o szansach i zagrożeniach. Następnie sformułowano cele i problemy. Kluczowe
problemy miasta Raciąż według uczestników to: słaby dostęp do infrastruktury komunalnej i
rekreacyjnej dla rodzin, brak miejsc spotkań, placów dla młodzieży. Celem strategii w tym obszarze
powinna być poprawa dostępu do infrastruktury. Następnie przedstawiono mocne i słabe strony
Gminy i Miasta Raciąż.
Do mocnych stron zaliczono dobre warunki do rozwoju turystyki oraz tereny do turystyki aktywnej,
zainteresowanie mieszkańców czynnym wypoczynkiem, dobrej jakości produkty lokalne (jabłka,
mięso, mleko, miód, ziemniaki), gospodarstwa ekologiczne, dobry klimat tworzony przez miasto.
Jako słabe strony wymieniono brak promocji Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Pólka-Raciąż,

słaba promocja walorów obszaru LGD, słaba infrastruktura, brak miejsc wypoczynku dla całych
rodzin, zbyt mała ilość firm.
Szanse to rozwój szybkich linii połączeń kolejowych, drogowych, rozwój aktywnego wypoczynku,
ujednolicenie prawa zamówień publicznych, bliskość aglomeracji Warszawskiej, popyt na produkty
regionalne, zdrowa żywność, migracja z miast na wieś (okol. Raciąża). Jako zagrożenia
wymienione zostały skomplikowane wnioski aplikacyjne, mała pula środków dla województw,
częste niezapowiedziane zmiany terminów naborów (zbyt późno informacje o zasadach),
niedoskonałość ustawy PZP, zła koncepcja RITów i ZITów ( środki finansowe trafiają do dużych
miast).
Następnie sformułowano problemy i cele w ramach obszarów analizy SWOT. Dyskusja była bardzo
ożywiona. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, zakończyło się ok. godz. 18:00.
Spotkania konsultacyjne w ramach obszaru LGD – Przyjazne Mazowsze potrwają do 22 września.
Na koniec zostanie przeprowadzona debata z mieszkańcami. Odbędzie się ona 28 września 2015
roku (poniedziałek) w godz. 16:00 – 18:00 w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym
MODRO/Poświętne w Płońsku.

