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Turystyka i usługi 
uzdrowiskowe 

dźwignią rozwoju 
Subregionu 





Potencjał turystyczny  
i uzdrowiskowy;  
rozwinięta baza usług 
turystycznych,  
sanatoryjnych, służby 
zdrowia i sportowa 

Atrakcyjne 
położenie 
przygraniczne  
i bliskość 
Wrocławia 

Walory kulturowe, 
krajobrazowe  
i bogactwo obszarów 
cennych 
przyrodniczo  

Poprawa stanu środowiska 
naturalnego, walory 
klimatyczne  
i zasoby wód geotermalnych 
Bogate zasoby surowców 
skalnych 

Wielo- 
kulturowość,  
bogata historia  
i tradycje 

Niedostateczny stopień 
wykorzystania walorów 
turystycznych, 
zdekapitalizowana 
infrastruktura 
turystyczna  
i uzdrowiskowa, 
dysproporcje w jakości 
usług uzdrowiskowych 

Brak spójnej 
identyfikacji regionu, 
rozproszona 
promocja,  
brak sieciowych 
produktów 
turystycznych  

Niszczejące 
zabytki i obszary 
o wysokich 
walorach 
dziedzictwa 
kulturowego 

Degradacja środowiska  
i infrastruktury 
drogowej na obszarach 
wydobycia surowców 
naturalnych 

słabe strony Subregionu III  

mocne strony Subregionu III 



Infrastruktura jako 
warunek niezbędny 

do rozwoju 
Subregionu  



Gęsta sieć 
drogowa  
i kolejowa 

Atrakcyjne 
położenie 
przygraniczne  
i bliskość Wrocławia 

Tereny 
przeznaczone  
pod inwestycje 

Bogate zasoby 
surowców 
skalnych  

Dobrze 
prosperujące 
strefy 
ekonomiczne  

Zły stan 
infrastruktury 
drogowej  
i kolejowej 

Brak sprawnego systemu 
komunikacyjnego pozwalającego 
na wygodną i bezpieczną 
komunikację wewnątrz 
Subregionu oraz słabe 
skomunikowanie Subregionu  
z najważniejszymi ośrodkami  
w kraju i za granicą 

Utrudnione warunki 
dla rozwoju rolnictwa  
i przemysłu.  
Brak zabezpieczeń 
przeciwpowodziowych 

Niedostosowanie 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego do 
potrzeb inwestorów 

słabe strony Subregionu III  

mocne strony Subregionu III 



Społeczeństwo 
motorem rozwoju 

Subregionu   



Wielokulturowość, 
bogata historia  
i tradycje  

Aktywność organizacji 
pozarządowych, 
pasjonatów historii,  
kół gospodyń wiejskich 

Dobrze rozwinięta 
oferta kulturalna  
i edukacyjna 

Współpraca 
transgraniczna 

Rozwijające się 
rolnictwo 
ekologiczne  
i agroturystyka 

Wysokie 
bezrobocie 

Niezadowalający 
stopień wykształcenia  
i kwalifikacji 
mieszkańców.  
Migracja ludzi młodych  
i wykształconych 
 

Niedostateczny dostęp 
do szerokopasmowego 
internetu 

słabe strony Subregionu III  

mocne strony Subregionu III 

Zbyt wolne tempo 
przemian  
w Subregionie,  
słaby rozwój 
przedsiębiorczości,  
brak nowych miejsc pracy 



pożądane 
kierunki 
działań 

Subregionu III  

Koncentracja środków 
sprzyjająca rozwojowi 

turystyki  
w Subregionie 

Zwiększenie dostępności 
komunikacyjnej 

Subregionu Wzmocnienie  
kapitału społecznego,  
budowa tożsamości, 

wzmocnienie regionalizmu 

Realizacja projektów 
współpracy 

transgranicznej 

Rozwój MŚP, tworzenie 
parków technologicznych, 

innowacyjne formy 
wspierania rynku pracy  

Poprawa i rozwój bazy 
dydaktycznej oraz 

dostosowanie kierunków 
kształcenia do rynku pracy 

Wsparcie zielonych 
inwestycji. 

Budowa i modernizacja 
zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych 

Rewitalizacja 
zaniedbanych obszarów 

o wartościach 
historycznych 



Trasa integrująca Sudety  
proponowany przebieg 



Propozycje przebiegu tras 
integrujących Sudety 



Przebieg trasy przyjęty przez 
wszystkich reprezentantów 

Forum Subregionu III 


