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UWARUNKOWANIA ROZWOJU LOKALNEGO
NA PRZYKŁADZIE POWIATU KŁODZKIEGO
Streszczenie: Każdy proces przebiegający w określonej przestrzeni społeczno-ekonomicznej
uwarunkowany jest przez wiele czynników czy też determinant, które mogą oddziaływać
na ten obszar w różnym stopniu i z różną siłą. We współczesnym procesie gospodarowania,
określanym często mianem gospodarki opartej na wiedzy, gospodarki sieciowej, gospodarki
usługowej czy gospodarki informacyjnej (w zależności od tego, który czynnik zostaje uwypuklony), ustalenie czynników rozwoju staje się niezmierne istotne, szczególnie dla skali lokalnej, w niej bowiem zachodzą wszystkie procesy realne związane z wytwarzaniem dóbr,
zaspokajaniem potrzeb. Celem artykułu jest identyfikacja podstawowych grup determinant
warunkujących rozwój lokalny gmin powiatu kłodzkiego, ze zwróceniem szczególnej uwagi
na uwarunkowania endogeniczne.
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, czynniki rozwoju, powiat kłodzki.

1. Wstęp
We współczesnych realiach występują nowe zjawiska i procesy będące wynikiem
przyspieszonego postępu cywilizacyjnego, których efektem są zmiany w podejściu
do procesu społeczno-gospodarczego [Korenik 2003, s. 60]. Z uwagi na zachodzące
zmiany można wskazać na kształtowanie się nowego modelu rozwoju, w którym
istotną rolę odgrywają: globalizacja, innowacja i konkurencja. Triada tych zjawisk
tworzy nowe uwarunkowania rozwojowe, zmienia kryteria lokalizacji, decyduje
o konkurencyjności struktur terytorialnych [Ślusarz 2006, s. 39]. Procesy globalizacji odciskają piętno na funkcjonowaniu skali lokalnej przede wszystkim w aspekcie
gospodarczym (choć także na gruncie społecznym, np. w zmianie modelu życia ludności), oznaczają bowiem swobodniejszy przepływ kapitałów, otwartość gospodarek, działalność korporacji transnarodowych, bardziej mobilną lokalizację produkcji. Jednocześnie zaostrza się konkurencja, która przyjmuje wymiar międzynarodowy
i w konsekwencji doprowadza do zmiany kształtowania się układów przestrzennych. W coraz większym stopniu zaczynają konkurować ze sobą nie tylko przedsiębiorstwa, ale także miasta, regiony, gminy. Maleje tym samym znaczenie tradycyjnych związków terytorialnych na rzecz nowych form układów przestrzennych,
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w których hierarchiczne, zbiurokratyzowane relacje zostają zastąpione horyzontalnymi, o charakterze elastycznej specjalizacji. Niekorzystne aspekty tych procesów
dotyczą wzrostu niepewności, ale też dostawania się mieszkańców wspólnot terytorialnych do globalnych „megatrendów”, a przez to zaniku tożsamości lokalnej (tworzenie się społeczeństwa informacyjnego, zanikanie więzi społecznych), a także konieczności przystosowania się gospodarki lokalnej do specyfiki nowej gospodarki
(co może w wielu przypadkach wymagać restrukturyzacji) [Waldziński 2006,
s. 143].

2. Klasyfikacja uwarunkowań rozwoju1
Przez warunki rozwoju rozumie się ogół możliwości mających wpływ na dynamikę
i kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, które nie muszą znaleźć zastosowania
w praktyce. Dopiero nadanie siły sprawczej tym możliwościom rozwoju przekształca je w czynniki rozwoju. Innymi słowy, o czynnikach rozwoju poszczególnych obszarów decyduje przede wszystkim stopień oraz skala wykorzystania występujących
tam warunków rozwoju [Winiarski 1976, s. 225]. Dlatego większą szansę na rozwój
i wygranie konkurencji mają dziś te jednostki, które potrafią zdiagnozować i wzmacniać swój endogeniczny potencjał (czasem o charakterze unikatowym, specyficznym). W świetle intensyfikacji przeobrażeń charakteryzujących współczesną gospodarkę należy zwrócić szczególną uwagę na wyróżnienie uwarunkowań nowoczesnych
i tradycyjnych jako pochodną uwarunkowań ekonomicznych. Nowoczesne wynikają z przekształceń w przestrzeni społeczno-ekonomicznej, których źródeł upatruje
się w gospodarce opartej na wiedzy, a związane są z zastosowaniem najnowszych
osiągnięć nauki. Wymienia się tutaj m.in. kapitał ludzki, wiedzę, umiejętność jej
praktycznego zastosowania, zdolność do adaptacji, kreatywność itp., przy czym
we wszystkich tych czynnikach jednym z podstawowych elementów jest innowacja.
Tradycyjne uwarunkowania znajdują swoje źródło w XIX-wiecznej ekonomii klasycznej i zwracają uwagę na zasoby ludzkie (pracę), kapitał i zasoby naturalne (ziemię).
Można też wyróżnić uwarunkowania wewnętrzne (endogeniczne) i zewnętrzne
(egzogeniczne). Uwarunkowania zewnętrzne mają charakter makroekonomiczny
(w świetle zachodzących zjawisk gospodarczo-społecznych wręcz globalny) i są wypadkową decyzji i rozwiązań przyjętych na zewnątrz układu lokalnego, np. w skali
regionalnej, w ramach kraju czy organizacji międzynarodowej (UE). Można stwierdzić, że stanowią one uwarunkowania twarde, czyli takie, na które dana jednostka lokalna nie ma wpływu, ale których nieuwzględnienie w planowanych zamierzeniach w znacznym stopniu ogranicza skuteczność dalszego działania. Zakres
ich jest dość szeroki i wynika z przyjętych rozwiązań ustrojowych, kulturowych,
prawnych, instytucjonalnych oraz jest wypadkową realizowanych założeń polityki
1

Na podstawie: [Rogowska 2010, s. 353–361].
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gospodarczej państwa czy organizacji międzynarodowych [Derlukiewicz, Rogowska 2007, s. 47]. Szczególnie jest widoczne w warunkach postępującej globalizacji
i integracji, gdzie układy lokalne stają się coraz bardziej otwarte, a przez to coraz
bardziej zależne (poprzez sieć istniejących powiązań) od otoczenia zewnętrznego,
a także narażone na wszelkie niekorzystne efekty tych procesów. A. Potoczek jako
najbardziej doniosłe w tej grupie uwarunkowań wymienia warunki, w jakich układ
lokalny funkcjonuje, oraz zakres tego działania wyznaczony przez układy wyższego rzędu, takie jak układ regionalny, krajowy, globalny. Szczególnego znaczenia
nabiera tu urzeczywistnienie idei samorządu terytorialnego i wyposażenie władz
lokalnych w odpowiedni zakres kompetencji [Potoczek 2001, s. 9]. Z kolei uwarunkowania wewnętrzne tkwią w samym układzie lokalnym i wynikają niejako ze zlokalizowanych na danym obszarze zasobów, potencjału gospodarczego i korzystnych
warunków środowiskowo-przestrzennych. Jak podkreśla S. Korenik, są to wszelkie
elementy mające znaczenie dla gospodarki danego obszaru, często o charakterze
specyficznym, unikatowym, odpowiadającym tylko danemu układowi lokalnemu
[Korenik 1999, s. 38].
Spośród przedstawionej grupy czynników bez wątpienia największe znaczenie
należy przypisać czynnikowi ludzkiemu, który przez dość długi czas był niedoceniany i traktowany drugoplanowo względem czynników ekonomicznych. Stanowi on
bowiem podstawowy element inicjowania, organizowania, realizacji i przyspieszania procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego w każdej skali. Istotne są również
specyficzne, unikatowe wartości wykształcone przez określoną społeczność, a także
tzw. nowy kapitał, określany mianem kapitału społecznego. Ów kapitał charakteryzuje się tym, że nie przynależy do danej jednostki, lecz do społeczności, a jego
wartość nie jest sumą zasobów posiadanych przez jednostki, lecz bazuje na różnorodności i jakości powiązań pomiędzy członkami danej społeczności.
W procesie rozwoju lokalnego ważna rola przypada samorządowi terytorialnemu, który ma zasadniczy wpływ na kształtowanie korzystnych bądź niekorzystnych
uwarunkowań rozwoju. Spośród wymienianej powyżej grupy czynników endogenicznych podmiot ten właściwie nie może wpłynąć tylko na lokalizację (warunki
naturalne) danej jednostki przestrzennej. W pozostałych przypadkach możemy mówić o bezpośrednim lub pośrednim, mniejszym lub większym jego wpływie. Stąd
też obserwując procesy i zjawiska zachodzące w układach lokalnych, coraz częściej
można zauważyć sytuacje, w których ogromną rolę w uruchomieniu lokalnego wzrostu gospodarczego odegrali liderzy lokalni, a działania wójta, burmistrza, przyczyniły się do pojawienia się inwestorów, a następnie wywołały proces kumulatywnego
rozwoju lokalnego [Domański 2001, s. 128]. Niejednokrotnie w gestii władzy lokalnej, lub mówiąc szerzej – grupy lokalnych aktorów, leży odpowiednie rozpoznanie
uwarunkowań rozwoju oraz zidentyfikowanie i uruchomienie tych czynników (wewnętrznych), które mogą przyczynić się do rozwoju lokalnego. Praktyka pokazuje
jednak, że większość przedstawicieli JST dokonuje oceny uwarunkowań w sposób
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schematyczny i uproszczony, co widoczne jest przede wszystkim w tworzonych
strategiach rozwoju poszczególnych jednostek przestrzennych.

3. Charakterystyka powiatu kłodzkiego
Powiat kłodzki leży w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie łańcucha
Sudetów. Charakterystycznym występem, kształtem przypominającym czworokąt,
wcina się w obszar Republiki Czeskiej, z którą graniczy na długości około 190 kilometrów. Granice obszaru zwanego Ziemią Kłodzką, a na terenie którego znajduje się
powiat kłodzki, stanowią pasma górskie. Środkową część zajmuje Kotlina Kłodzka,
otoczona przez Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie i Góry Złote od strony wschodniej.
Północną granicę wyznaczają Góry Sowie i Góry Bardzkie, natomiast od strony zachodniej Kotlinę otaczają Góry Bystrzyckie, Góry Orlickie i Góry Stołowe. Sieć
rzeczna niemalże w całości należy do dorzecza Odry i zlewiska Morza Bałtyckiego,
tworzą je rzeki: Nysa Kłodzka, Bystrzyca Dusznicka oraz Biała Lądecka.
Na obecny charakter i funkcje powiatu oraz wchodzących w jego skład jednostek osadniczych wpływ miały bez wątpienia wydarzenia historyczne, obszar ten
bowiem w swojej dotychczasowej historii przynależał zarówno do państwa polskiego, jak i czeskiego i niemieckiego. Od połowy XV wieku Ziemia Kłodzka zyskała
status suwerennego hrabstwa najpierw w ramach Królestwa Czeskiego, potem Prus
i utrzymała go formalnie do roku 1945, kiedy to przyłączona została do państwa
polskiego. Do roku 1999 obszar ten wchodził w skład województwa wałbrzyskiego
– jednego z czterech, które tworzą obecnie region Dolny Śląsk.
Opisując rozwój tego obszaru, można wskazać na pewne cechy charakterystyczne. Z jednej strony w części zachodniej i południowej rozwijają się funkcje turystyczne i uzdrowiskowe jako efekt walorów krajobrazowych, kulturowych i obecności wód leczniczych. Wiele ośrodków osiągnęło w dotychczasowych procesach
rozwoju silną pozycję i są obecnie kojarzone głównie przez pryzmat pełnionych
funkcji uzdrowiskowych. Rozwój przede wszystkim tych elementów struktury gospodarczej trwa już nawet kilkaset lat (najdłużej Lądek-Zdrój oraz Kudowa-Zdrój).
Z drugiej jednak strony część północna powiatu pełniła dotychczas przede wszystkim funkcje przemysłowe, co związane było w dużej mierze z występowaniem złóż
węgla kamiennego (Nowa Ruda), a także z rozwojem przemysłu elektrotechnicznego i hutnictwa szkła. Upadek Wałbrzyskiego Zagłębia Węgla Kamiennego, który
nastąpił pod koniec XX wieku, przyniósł załamanie rozwoju tych ośrodków. Przyczynił się również do nierentowności innych gałęzi, takich jak przemysł włókienniczy czy szklarski, co w efekcie spowodowało pauperyzację społeczeństwa tej części
obszaru. Można stwierdzić, że pod względem charakteru występujących problemów
i funkcji wykazuje ona bliższe związki z powiatem wałbrzyskim.
Obecnie na obszarze powiatu znajduje się pięć miejscowości uzdrowiskowych:
Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój. Instytucją zarządzającą trzema pierwszymi jest Zespół Uzdrowisk Kłodzkich SA, na-
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tomiast pozostałymi dwoma zarządza Uzdrowisko Lądek-Długopole SA. Wsparcie
obszarów o tak określonych walorach jest jednym z celów strategicznych regionu,
zapisanych w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, gdzie
w sferze gospodarczej zapisano konieczność wspierania dolnośląskiego potencjału
turystycznego i uzdrowiskowego oraz jego promocję [Strategia Rozwoju Województwa…]. Biorąc pod uwagę aspekty historyczne, należy pamiętać, że intensywny rozwój tych kluczowych funkcji rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku. Do tego
okresu podstawą rozwoju było tkactwo, budownictwo, górnictwo skalne i hutnictwo.
Na obszarze powiatu kłodzkiego zlokalizowanych jest kilka ważnych obszarów
przyrodniczych. Ponadto występują tu liczne źródła wód mineralnych, które stanowią ok. 25% zasobów krajowych wód mineralnych, stwarzając potencjalne podstawy do rozwoju usług związanych z ich występowaniem.
Wszystkie te elementy stanowią łącznie o charakterze omawianego obszaru.
Ze względu na fakt, że są tutaj najliczniej w skali kraju zlokalizowane uzdrowiska
oraz na bogate walory krajobrazowe, należy oczekiwać, że rozwój tego obszaru nadal będzie się dokonywał w oparciu o wskazane funkcje. Położenie przygraniczne,
w kontekście nasilających się procesów integracyjnych (a w związku z tym coraz
większą liberalizacją przepływu osób, towarów, kapitału), należy również postrzegać jako szansę. Może to bowiem wzmocnić pozycję gospodarczą Ziemi Kłodzkiej
i przyczynić się do poprawy warunków i jakości życia zamieszkującej tam ludności,
pod warunkiem jednak, że władze lokalne będą ukierunkowane i zdeterminowane
do urzeczywistnienia tak wskazanego kierunku rozwoju.
Powiat kłodzki jest największym powiatem województwa dolnośląskiego. Jego
terytorium wynosi 1643 km2, co stanowi 8,2% powierzchni całego województwa.
Liczba ludności zamieszkującej powiat wynosi 163 158 (stan na 30.06.2010) [www.
stat.gov.pl], co stanowi 5,7% ogólnej liczby mieszkańców Dolnego Śląska.

4. Uwarunkowania rozwoju powiatu kłodzkiego2
Wśród najistotniejszych determinant określających rozwój gmin uzdrowiskowych
należy wskazać: politykę państwa w zakresie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, rentowność branży uzdrowiskowej, dostępność komunikacyjną, stan środowiska naturalnego, zagospodarowanie turystyczne i infrastrukturę turystyczną,
wydajność źródeł wód mineralnych, jakość rynku pracy i cena siły roboczej, alternatywne możliwości zagospodarowania czasu wolnego kuracjuszy, dostępność źródeł
finansowania działalności gmin uzdrowiskowych, kapitał społeczny oraz elastyczność podmiotów branży uzdrowiskowej na zmiany w popycie.
W dotychczasowym funkcjonowaniu gmin uzdrowiskowych w Polsce można
zaobserwować tendencje rozwoju jednej funkcji – funkcji uzdrowiskowej. Gminy,
2

Na podstawie [Rogowska 2011, s. 331–346].
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w tym także gminy powiatu kłodzkiego, w ostatnim czasie dążą jednak do rozszerzania zakresu funkcjonalnego, szczególnie o turystykę, w tym turystykę leczniczą.
Zmiany zachodzące w obszarze turystyki w ostatnich latach polegają w dużej mierze na:
– wzroście wymagań stawianych przez turystów co do liczby i jakości oferowanych atrakcji turystycznych,
– zmianie preferencji turystycznych w kierunku coraz większej aktywności,
i to zarówno w zakresie liczby odwiedzanych miejsc, jak i spędzania czasu podczas pobytu w danym miejscu,
– częstszych, ale za to krótszych wyjazdach rodzinnych,
– napływie coraz większej liczby turystów zagranicznych do Polski,
– coraz większym nacisku na wykorzystanie samochodu do przemieszczania się
przez turystów.
Głównym dokumentem syntezującym wszelkie działania związane z potencjałem rozwojowym powiatu jest Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego na lata
2008–2015 [Strategia Rozwoju Powiatu…]. Cel strategiczny został sformułowany
następująco: „Wzrost standardów życia mieszkańców powiatu z poszanowaniem
wielokulturowego dziedzictwa, środowiska naturalnego i wykorzystaniem walorów
turystycznych i uzdrowiskowych”. W 2011 r. udostępniony został raport z ewaluacji
Strategii. Dość radykalnie odniósł się do wstępnych założeń Strategii, nie zredefiniował jednak celu, który uznano za czytelny i możliwy w realizacji [Raport z ewaluacji…]. Cele operacyjne mające dopomóc w jego realizacji to: poprawa stanu środowiska naturalnego; podniesienie standardu infrastruktury transportowej; wzrost
zatrudnienia; rozwój lokalnej przedsiębiorczości; wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej. W dokumencie tym wskazuje się na kształtowanie wizerunku powiatu jako regionu narciarskiego, co jest dobitnym przykładem pewnej dywersyfikacji
dotychczasowej wizji rozwoju. Ma to poparcie w istniejących i stale rozwijających
się ośrodkach narciarskich Zieleniec i Czarna Góra. Pierwszy z nich dysponuje infrastrukturą liczącą prawie 30 wyciągów, z czego jedna trzecia jest oświetlona i pozwala na uprawianie sportów zimowych w godzinach wieczornych [www.zieleniec.
pl]. Oprócz tych najbardziej rozpoznawalnych miejsc rekreacji na obszarze powiatu
funkcjonują mniejsze, proponujące bardziej kameralną atmosferę stacje narciarskie.
W nich również prowadzone są inwestycje, tak aby poziomem dorównać standardom europejskich, aczkolwiek ich możliwości przepustowe są znacznie ograniczone. Wśród nich wymienić można stacje narciarskie Lądek-Zdrój czy Kamienica.
W kontekście wskazanej klasyfikacji uwarunkowań rozwoju jako czynnik rozwoju można wskazać zmianę struktury własnościowej przedsiębiorstw należących
do Skarbu Państwa. Do niedawna dwa największe podmioty świadczące usługi
uzdrowiskowe powiatu kłodzkiego, czyli Zespół Uzdrowisk Kłodzkich oraz Uzdrowisko Lądek-Długopole, były firmami państwowymi. W 2010 r. Zespół Uzdrowisk
Kłodzkich został sprzedany Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych KGHM za
138 mln zł [http://tfi.kghm.pl/? p=320]. Pierwszym zauważalnym symptomem zmian

60

Małgorzata Rogowska

są inwestycje dofinansowywane przez Unię Europejską. W ramach projektów realizowane mają być inwestycje na terenie uzdrowisk Kudowa-Zdrój, Duszniki-Zdrój
oraz Polanica-Zdrój, takie jak: budowa centrum rehabilitacyjnego i SPA, rozbudowa
zakładów przyrodoleczniczych, przebudowa istniejących budynków, budowa nowej
infrastruktury uzdrowiskowej, przebudowa parków uzdrowiskowych [http://zuk-sa.
pl/zuk-projekty_unijne.php].
Dokumentem nawiązującym do zagadnień rozwoju powiatu jest Koncepcja
rozwoju subregionalnych produktów turystycznych Ziemi Kłodzkiej. Odnosi się ona
do turystyki jako kluczowego czynnika rozwojowego, mogącego znacząco utrwalić
wizerunek powiatu kłodzkiego wraz z kilkoma przyległymi gminami [Koncepcja
rozwoju…]. Turystyka i rekreacja stanowią wewnętrzny, endogeniczny potencjał
omawianego obszaru. W połączeniu z unikalnymi zasobami geologicznymi, a także
specyficznym mikroklimatem, są w stanie zagwarantować powiatowi kłodzkiemu
szanse rozwoju i konkurencyjności na turystycznej mapie zarówno Polski, jak i Europy. Jej obecny stan infrastruktury turystycznej charakteryzuje się sporym zużyciem i zniszczeniem. Budynki i zabytki, które zostały zbudowane w poprzednich
stuleciach, rzadko kiedy poddawane są całkowitej rewitalizacji, co wpływa na deprecjację ich wartości. Poprawa tego stanu ma przyczynić się do lepszej realizacji
usług turystycznych, a także zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa. Szczególnie
istotne w kontekście zachodzących zmian jest posiadanie produktu turystycznego.
Jest to jeden ze składników marki powiatu, jego wpływ na jej istnienie ma niebagatelne znaczenie. Aby cel ten został zrealizowany, niezbędna jest aktywność w takich
obszarach, jak kreowanie i wdrażanie marketingowych koncepcji lokalnych i sieciowych produktów turystycznych oraz działanie zintegrowanych systemów informacji
i promocji. Jedną z przyczyn niepełnego wykorzystywania potencjału turystycznego
jest niewystarczająca liczba wykwalifikowanych pracowników mogących pracować
w branży turystycznej. Poprawa tego stanu jest zatem warunkiem koniecznym.
Specyficzną formą turystyki, która stale się rozwija i wpływa w coraz większym stopniu na sytuację społeczno-ekonomiczną w powiecie, jest agroturystyka,
która rozwija się od lat 90. XX wieku, kiedy to powstały pierwsze gospodarstwa
na Dolnym Śląsku. Z każdym kolejnym rokiem przybywało tego typu obiektów, ich
liczba obecnie kształtuje się na poziomie około 550 gospodarstw w województwie
[Kurtyka 2008, s. 177–178]. Powiat kłodzki, który ma szczególnie korzystne warunki do prowadzenia działalności związanej z turystyką wiejską, skupia blisko 30%
wszystkich gospodarstw regionu, w liczbie około 240. Według trendów europejskich
blisko jedna dziesiąta gospodarstw rolniczych w Europie ma profil agroturystyczny.
W Strategii rozwoju powiatu kłodzkiego… agroturystyka jest traktowana zdawkowo,
gdyż największa uwaga skupia się na działalności uzdrowiskowej (co jest oczywiste
z powodu skali, w jakiej funkcjonuje to zagadnienie w strukturze społeczno-ekonomicznej). W ramach wspomagania małej przedsiębiorczości w tym zakresie na terenie powiatu działają trzy stowarzyszenia. Są to: Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki
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Wiejskiej „Zdroje”, Stowarzyszenie Agroturystyczne „Góry Stołowe” oraz Sudeckie
Stowarzyszenie Agroturystyczne Masywu Śnieżnika.

5. Podsumowanie
Powiat kłodzki mimo licznych barier ma duży potencjał rozwoju. Stworzenie turystyczno-wypoczynkowych podstaw rozwoju wymaga jednak ogromnego nakładu
pieniężnego oraz pewnej i spójnej strategii. Jednej z najistotniejszych szans rozwojowych tego obszaru upatrywać należy w dalszym wzmacnianiu specyficznego, bardzo często unikatowego potencjału rozwojowego. Atut to walory krajobrazowe, których wykorzystanie zapoczątkowało dotychczasowy rozwój tego obszaru. Elementem
ograniczającym ich wykorzystanie jest słaba dostępność komunikacyjna, co wydaje
się kluczowe z punktu widzenia pełnionych funkcji. Z drugiej jednak strony brak
jest szerokich opracowań dotyczących badań pojemności Kotliny Kłodzkiej w zakresie turystyki masowej. Walory środowiskowe mogą bowiem ulec degradacji
w przypadku braku planów i perspektywicznej dostępności turystycznej powiatu
[Zrównoważony rozwój…]. Wśród uwarunkowań rozwoju ważnym akcentem będzie wykreowanie produktu Kotliny Kłodzkiej, który na tę chwilę pozostaje niejednorodny. Brak też na tę chwilę zauważalnych liderów rozwoju oraz jednorodnej
i spójnej strategii. Jedną z niewykorzystanych szans wzmocnienia turystyki pozostaje integracja z czeskim sąsiadem w zakresie rozszerzenia wspólnej oferty turystycznej i budowa wizji Sudetów bez granic. Jednym z niedokończonych przedsięwzięć
jest odbudowa przedwojennej drogi śródsudeckiej. Na taki obrót spraw wpływ
ma także zaangażowanie społeczeństwa, a to obecnie wydaje się niewystarczająco
zainteresowane współpracą. Przejawem pozytywnych tendencji w tym zakresie jest
reaktywacja Hrabstwa Kłodzkiego, którego przewodnią ideą jest promowanie Ziemi
Kłodzkiej w kraju i za granicą [www.hrabstwo.pl].
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DETERMINANTS OF LOCAL DEVELOPMENT
ON THE EXAMPLE OF KŁODZKO DISTRICT
Summary: Each process that takes place in social and economic space is conditioned by
a number of factors and determinants that may affect this area in varying degrees and with
different strength. Nowadays the most important process is connected with new economy
(where the emphasis is put on intangible factors such as knowledge, creativity, innovation). In
this process identifying the development factors is especially crucial for small territorial units,
because it is a place where real processes of production of goods take place. The article aims
to identify the basic determinants of local communities development in Kłodzko districts with
special impact put on endogenous factors.
Keywords: local development, development factors, Kłodzko district.

