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Schemat 1 Drzewo problemów 

Główne przyczyny Problem kluczowy Główne skutki 

1. Niedostateczna aktywność 

przedsiębiorcza mieszkańców 

2. Niewystarczająco zdywersyfikowana 

gospodarka  

3. Niedostateczne warunki do rozwoju 

działalności gospodarczej 

4. Niewystarczająca liczba 

wykwalifikowanej kadry pracowniczej – 

odpływ pracowników 

5. Niedostateczna liczba atrakcji i miejsc 

turystycznych  

6. Niewystarczająco rozwinięta 

infrastruktura sieci światłowodowej 

7. Niedostatecznie rozwinięta sieć wodno-

kanalizacyjna 

8. … 

Niedostateczny 

poziom 

przedsiębiorczości 

mieszkańców i 

uzyskiwanych przez 

nich dochodów 

1. Ujemny wskaźnik salda migracji 

2. Niewystarczająca liczba 

funkcjonujących przedsiębiorstw 

3. Niewystarczająca liczba  

i różnorodność ofert pracy 

4. Niedostateczny standard  

i jakość życia mieszkańców 

5. Niedostateczne wykorzystanie atrakcji 

przyrodniczych 

 
Schemat 2 Drzewo celów 

Główne środki Cel kluczowy Główne efekty 

1. Pobudzenie aktywności przedsiębiorczej 

mieszkańców  

2. Tworzenie atrakcyjnych warunków do 

rozwoju przedsiębiorczości 

3. Kreowanie i wsparcie oddolnych 

inicjatyw społecznych 

4. Zwiększenie dostępności do szybkiego 

Internetu  

5. Tworzenie partnerstw trójsektorowych 

6. Rozwój zielonej gospodarki 

7. Wprowadzanie założeń srebrnej 

gospodarki  

8. Cyfryzacja usług publicznych 

9. Wdrażanie Programu Dostępność Plus 

10. Rozwój infrastruktury komunalnej 

11. Tworzenie atrakcyjnych warunków 

osiedleńczych 

12. Wsparcie dla rozwoju przemysłu 

kreatywnego i czasu wolnego 

13. Zwiększenie dostępności i jakości 

podstawowej opieki zdrowotnej 

14. Tworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej 

i rekreacyjnej 

15. Zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego  

16. Rozwój transportu publicznego 

17. Ograniczenie niskiej emisji 

18. … 

Miejsce wysokiej 
jakości życia 

mieszkańców 
 

1. Wzrost liczby mieszkańców 

2. Wzrost standardu i jakości życia 

mieszkańców 

3. Wzrost dochodów mieszkańców 

4. Zwiększenie liczby funkcjonujących 

przedsiębiorstw 

5. Wzrost liczby i jakości ofert pracy na 

rynku 

6. Wzrost aktywności społecznej 

7. Poprawa jakości i dostępności 

infrastruktury publicznej 

8. Wzrost atrakcyjności osiedleńczej 

9. Rozwój osobisty i zawodowy 

mieszkańców 

 

 

 


