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Szanowni Paostwo! 

 

Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, realizując projekt 

systemowy pn. „Ocena szans rozwojowych w turystyce Dolnego Śląska w kontekście EURO  

2012” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i 

przedsiębiorstw w regionie,  Poddziałanie 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej, 

uruchomił portal internetowy www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl, na którym prezentowane 

są wyniki przeprowadzonych analiz.  

Jak Paostwu wiadomo, turystyka znacząco wpływa na funkcjonowanie naszego regionu, jest 

nie tylko jedną z największych dziedzin gospodarki, ale również wyznacznikiem 

nowoczesności i miernikiem poziomu życia. Wywiera ona znaczny wpływ na wykorzystanie 

przestrzeni i charakter infrastruktury, wskazując na silne związki z edukacją, kulturą, 

zdrowiem, ochroną środowiska, bezpieczeostwem i transportem, jak również kreując 

zatrudnienie oraz rozwój regionalny. Wymaga ona koordynacji działao podejmowanych                

w różnych sektorach gospodarki, a także rozwiązywania wielu problemów natury społecznej. 

Rozwój tej dziedziny musi odbywad się w sposób planowany, a odpowiednią drogą 

osiągnięcia celu jest świadoma polityka turystyczna.  

Projekt wdrażany przez Wydział Turystyki UMWD ma charakter badawczo-analityczny                   

i odnosi się do ustalenia szans rozwojowych związanych z sektorem turystyki. Antycypowanie 

zmian na tym rynku ma ogromny wpływ na efektywnośd procesu decyzyjnego w zakresie 

kształtowania polityki regionalnej nie tylko z poziomu zarządu województwa i samorządów 

lokalnych. Ma także istotny wpływ na kształtowanie strategii rozwoju firm w regionie.              

W znacznym stopniu warunkuje również planowanie karier przez samych pracowników. Ma 

też ogromny wpływ na stymulowanie przedsiębiorczości, gdyż tego typu prognoza ułatwia 

podjęcie indywidualnych decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej w sektorze 

turystyki, który charakteryzują relatywnie niskie bariery wejścia. Wyniki prac badawczo-

analitycznych, uzyskane w wyniku realizacji projektu, pozwolą także na kształtowanie 

kierunków interwencji EFS i związanych z tym działao regionalnych, których celem jest 

niwelowanie luki kompetencyjnej wśród kadry pracowniczej i menedżerskiej firm 

turystycznych, jak również pracowników samorządów i organizacji lokalnych. 

 

http://www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl/
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Głównym celem projektu jest opracowanie 15 analiz/raportów w ramach następujących 

zagadnieo: 

 1. Identyfikacja spodziewanych trendów rozwojowych w turystyce regionu. 

  2. Ocena wpływu zidentyfikowanych trendów rozwojowych na sytuację sektora turystyki na 

Dolnym Śląsku ze szczególnym uwzględnieniem spodziewanych zmian na rynku pracy. 

 3. Analiza korzyści rozwojowych dla lokalnych rynków turystycznych Dolnego Śląska w efekcie 

współpracy w układzie metropolia-peryferia (Wrocław-ośrodki lokalne) oraz wykorzystania 

efektu promocyjnego EURO 2012 w skali całego regionu. 

 4. Badanie potencjału istniejących oraz rozwoju nowych produktów turystycznych w kontekście 

EURO 2012 i ich wpływu na gospodarkę lokalną. 

 5. Analiza wpływu nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych na możliwości zmian 

sektorowych w turystyce regionalnej oraz zwiększenia popytu na lokalną i regionalną ofertę 

turystyczną. 

 6. Określenie zapotrzebowania na nowe kompetencje w związku z nowymi trendami w turystyce.  

 Na chwilę obecną opracowanych zostało siedem raportów w ramach zagadnieo od 1 do 3.                 

 

 Zapraszamy Paostwa do odwiedzenia naszej strony internetowej  

www.projekt.turystyka.dolnyslask.pl  , na której znajdą Paostwo wszystkie szczegóły dotyczące 

przedmiotowych raportów, licząc, że ich zawartośd będzie Paostwu przydatna w codziennej 

pracy na rzecz rozwoju turystyki na terenie Dolnego Śląska.  
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