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DOLINA PAACÓW I OGRODÓW JAKO PRZEJAW
WSPÓPRACY NA RYNKU TURYSTYCZNYM
Andrzej Rapacz, Daria E. Jaremen, Piotr Gryszel
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocawiu
Streszczenie. Wspóczesny rynek turystyczny jest systematycznie wzbogacany o nowe,
ciekawe produkty. Do ich tworzenia konieczna jest jednak wspópraca wielu podmiotów,
organizacji i instytucji. W gronie tych jednostek znajduj si nie tylko przedsibiorcy, ale
take jednostki samorzdu terytorialnego, organizacje spoeczne oraz instytucje naukowo-badawcze. Ich wspódziaanie moe sprawi, e przygotowana oferta turystyczna znajdzie swego nabywc. Biorc take pod uwag znaczn konkurencj wewntrz regionu oraz
konkurencj midzy regionami, naley uzna, e najbardziej podan form kooperacji
w turystyce jest wspópraca w formie klastra turystycznego. Wzrost zainteresowania problematyk regionalnych systemów innowacji oraz koncepcj klastra uzasadnia pytanie
o przydatnoci tej ostatniej m.in. w turystyce.
Celem opracowania jest ukazanie zalet i wad kooperacji, a waciwie koopetycji w formie
klastra na rynku turystycznym. W artykule zaproponowano koncepcj takiego klastra turystycznego dla Kotliny Jeleniogórskiej.
Sowa kluczowe: kooperacja, wspópraca sieciowa, klaster, produkt turystyczny

WSTP
Cige zabiegi o klientów to jedna z gównych cech wspóczesnego rynku turystycznego. Po stronie popytu turystycznego widoczny jest natomiast podzia na dwa najliczniejsze segmenty rynkowe – poszukujcych i kupujcych produkty masowe, modne oraz
poszukujcych produktów niszowych, jedynych w swoim rodzaju, niepowtarzalnych.
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Oferujcy produkty przecitne, powtarzalne nie mog liczy na spektakularny sukces
rynkowy. Nie ulega zatem wtpliwoci, e miejscowoci i regiony turystyczne oraz
funkcjonujce w nich podmioty gospodarcze, szczególnie brany turystycznej, powinny
zmierza do podnoszenia swojej konkurencyjnoci i zdolnoci do innowacji produktowych. Przejawem tego procesu powinno by z jednej strony systematycznie zrónicowanie oferty turystycznej poszczególnych podmiotów oraz konkretnego obszaru recepcji, z drugiej za oferowanie na rynku takiego produktu, który w najwikszym stopniu
speniaby oczekiwania klientów. Przedstawione w opracowaniu rozwaania wskazuj na
przydatno klastrów turystycznych jako formy wspópracy w regionie prowadzcej do
poprawy konkurencyjnoci obszarów recepcji turystycznej.
Celem opracowania jest ukazanie zalet i wad kooperacji, a waciwie koopetycji
w formie klastra na rynku turystycznym. W artykule zaproponowano koncepcj klastra
turystycznego rodzcego si w Kotlinie Jeleniogórskiej.

PRODUKT TURYSTYCZNY OBSZARU A WSPÓPRACA PODMIOTÓW
Produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej, okrelany w skrócie jako produkt
turystyczny – miejsce, skada si z wielu elementów, do których mona zaliczy:
– pierwotn (podstawow) ofert obszaru, która wywiera wpyw na motywacje i determinuje wybór miejsca odwiedzin (podróy) – to zazwyczaj walory przyrodnicze
i antropologiczne,
– uzupeniajc (dodatkow) ofert obszaru, która tworzy warunki pobytu i umoliwia
korzystanie z oferty pierwotnej regionu – czsto okrela si jako infrastruktur turystyczn i paraturystyczn,
– dostpno obszaru, któr naley rozumie jako nakady, szybko i komfort osignicia przez odwiedzajcego danej destynacji turystycznej,
– image obszaru, majcy silny wpyw na wybór regionu turystycznego przez odwiedzajcego, jak równie wizerunek organizacji usug wewntrz regionu,
– odpowiedni cen, która jest dla odwiedzajcego sum nakadów poniesionych na
dojazd, nocleg, wyywienie i inne usugi, a jest uzaleniona od sezonu, rodzaju zakupionych usug, kursu walut, odlegoci od destynacji, sposobu podróy, regionu.
Produkt turystyczny obszaru moe zatem skada si rónorodnych elementów, które
odpowiednio ze sob powizane tworz pakiet dóbr materialnych i usug, speniajcych
oczekiwania i zaspokajajcych potrzeby turysty, za które ten skonny jest zapaci dan
cen. Warto jednak za E. Dziedzic [1998] zwróci uwag na powizania midzy produktem turystycznym przedsibiorstwa i produktem turystycznym obszaru oraz wskaza
nadrzdno produktu obszaru. Zwizane jest to z sekwencj zachowa rynkowych nabywców usug turystycznych. Turysta bowiem najpierw podejmuje decyzj o tym, gdzie
chce spdzi swój wolny czas, co chce przey w trakcie podróy, a dopiero pó niej komponuje pakiet usug, które zaspokoj jego potrzeby. Tak wic pierwotna decyzja dotyczy
wyboru regionu turystycznego, a postanowienia o wyborze miejsca noclegu i dodatkowych atrakcji maj charakter wtórny.
Tworzc produkt turystyczny obszaru naley wzi pod uwag, i w turystyce mamy
do czynienia z konkretn przestrzeni geogra czn, w ramach której rozwija si funkcja
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turystyczna lub istniej inne przejawy turystyki. Przestrze ta ma okrelone walory turystyczne, które stanowi podstaw rozwoju infrastruktury turystycznej umoliwiajcej
ich wykorzystanie. Z walorami oraz istniejc infrastruktur turystyczn (a take paraturystyczn) wie si funkcjonowanie w miejscowoci lub regionie wielu podmiotów,
które zaliczamy do tzw. bezporedniej i poredniej gospodarki turystycznej. Wspomniana
natomiast wczeniej specy ka produktu turystycznego, szczególnie produktu oferowanego przez obszar (miejscowo, region), wymaga nie tylko istnienia specjalizujcych si
w wiadczeniu rónych usug przedsibiorstw, lecz take ich wspódziaania. Odpowiednie poczenie wybranych elementów w jeden produkt przez jedno przedsibiorstwo turystyczne nie zawsze jest moliwe, gdy nie jest ono wacicielem, czsto ze wzgldów
ekonomicznych, wszystkich podanych elementów skadowych produktu. Wprowadzane s take pewne ograniczenia administracyjne, jak np. ograniczanie liczby turystów
w niektórych parkach narodowych. Czsto te poszczególni przedsibiorcy – waciciele
pojedynczych elementów produktu – traktuj si wzajemnie jako konkurentów, co nie
pozwala na tworzenie kompleksowej oferty turystycznej. Dlatego te, aby przygotowa
profesjonaln ofert regionaln, która speni oczekiwania konsumenta i pozwoli na osignicie przewagi konkurencyjnej na rynku, niezbdna jest wspópraca wielu podmiotów
i instytucji. Moe mie ona charakter:
– kooperacji pionowej, czyli wspópracy podmiotów z rónych sektorów w celu tworzenia acucha usug, np. wspólnego tworzenia pakietów turystycznych,
– kooperacji poziomej, czyli wykorzystania ekonomii skali – wspópracy podmiotów
tego samego rodzaju, np. wspólna kuchnia lub pralnia dla kilku hoteli,
– koncentracji przestrzennej (efekt aglomeracji), czyli uycia rónorodnego efektu
aglomeracji – koncentracji rónych atrakcji i usug w destynacji,
– kooperacji bocznej, czyli wymiany dowiadcze z innymi branami, np. partnerstwo
w dziedzinie technologii – rma Quelle wspópracowaa z biurem podróy Neckermann w dziedzinie sprzeday wysykowej ofert turystycznych.
KOOPERACJA W FORMIE KLASTRA TURYSTYCZNEGO
Dotychczas na polskim rynku turystycznym jedn z najczciej stosowanych form
wspópracy w regionach turystycznych byo tworzenie zwizków midzygminnych,
a pó niej regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych. Duo rzadziej spotykan form wspópracy, w ujciu regionalnym, bya wspópraca sieciowa. W literaturze
przedmiotu sie okrela si jako wspóprac w formie powiza kooperacyjnych midzy
podmiotami celem osignicia korzyci, w tym przewagi konkurencyjnej. Sie mona
te traktowa jako zbiór poczonych relacji wymiany midzy podmiotami zwizanymi z okrelon dziaalnoci lub zbiór wyselekcjonowanych zwizków kooperacyjnych
i konkurencyjnych z wybranymi partnerami wpisujcymi si w relacje rynkowe przedsibiorstwa [Staszewska 2009]. Jako przykady sieci funkcjonujcych na polskim rynku
turystycznym mona wskaza m.in.:
– sieci funkcjonujce na podstawie umów franchisingowych – McDonalds, Pizza Hutt,
KFC, Stop Caffe na stacjach Orlen, restauracje Sphinx,
– sieci funkcjonujce na zasadzie konsorcjum – Accor prowadzcy sieci hoteli So tel,
Novotel, Mercure, Ibis, Holiday Inn, Orbis Hotels,
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– sieci funkcjonujce na zasadzie grup marketingowych – Polish Prestige Hotels and
Resorts, Start Hotel.
Sieci te sprzedaj jednak jednorodne rodzajowo usugi, np. noclegowe lub gastronomiczne, a ich najwaniejszym celem jest ograniczenie kosztów transakcyjnych. Maj one
charakter ogólnokrajowy, a nie regionalny. Trudno natomiast znale  dobre przykady
wspópracy regionalnej w celu stworzenia regionalnego produktu turystycznego.
Jednym z narzdzi sprzyjajcych podnoszeniu konkurencyjnoci i innowacyjnoci regionalnej gospodarki, obok wspópracy sieciowej, mog by klastry. Przez pojcie to rozumie si znajdujc si w geogra cznym ssiedztwie grup podmiotów gospodarczych
i powizanych z nimi organizacji wspierajcych, zajmujcych si okrelon dziedzin.
Nie wdajc si w szczegóy i ewentualn ich krytyk, mona te przyj, i klastry s
sieciami powizanych midzy sob rónorodnych podmiotów, w tym przedsibiorstw,
znajdujcych si w bezporedniej bliskoci geogra cznej (przestrzenna koncentracja
uczestników klastra), jednoczenie ze sob wspópracujcych i konkurujcych o najwyszy udzia w sile nabywczej konsumentów. Warto w tym miejscu zwróci uwag na to,
i zajmujc si problematyk polityki wspierajcej powstawanie i dziaanie klastrów, nie
mona nie podkreli, e powstaj one w naturalny sposób. Zadaniem sektora publicznego nie jest tworzenie klastrów, ale ksztatowanie warunków sprzyjajcych wspópracy
i nawizywania kontaktów midzy przedsibiorstwami [Ketels, brw].
W strukturze klastrów mona wyróni nastpujce podmioty:
1. Przedsibiorstwa tworzce jdro klastra, które s podmiotami wiodcymi. Wikszo
ich przychodów pochodzi od klientów ( rm) dziaajcych poza klastrem. Do jdra
mog nalee równie przedsibiorstwa, które konkuruj midzy sob, ale potrzebuj
ze sob wspópracowa w celu koncentracji rodków.
2. Przedsibiorstwa wspierajce bezporednio lub porednio rmy dziaajce w ramach
klastra; s to najczciej dostawcy technologii, surowców itp.
3. Podmioty tworzce tzw. mikk infrastruktur wspierajc. Do tej grupy podmiotów
nale szkoy (rednie, wysze), instytuty naukowo-badawcze, lokalne i regionalne
organizacje branowe, agencje rozwoju regionalnego itp.
4. Infrastruktur obejmujc m.in. dostpno komunikacyjn (sie dróg, pocze
kolejowych, transport lotniczy), podmioty gospodarki komunalnej [Molnar, Bernat
2006].
W praktyce oznacza to, e uczestnikami klastra mog by przedsibiorstwa produkcyjne, wytwórcy usug, wyspecjalizowane rmy marketingowe, porednicy, rmy doradcze i konsultingowe, instytucje edukacyjne (szkoy rednie i wysze), instytuty badawcze. Wszyscy czonkowie klastra zachowuj swoj samodzielno, a wspópraca
w ramach klastra oferuje uczestniczcym w nim przedsibiorstwom i organizacjom wiele
nastpujcych korzyci [Gú ik 2007]:
– wspópraca pozwala przedsibiorstwom wchodzi na nowe rynki oraz obnia koszty
funkcjonowania,
– mae przedsibiorstwa mog specjalizowa si, a dziki wspópracy mog konkurowa z duymi rmami,
– wzrasta lokalna konkurencja i rywalizacja przedsibiorstw w zakresie innowacji, które sprzyjaj poprawie efektywnoci i zdolnoci konkurowania na rynku,
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– nasila si intensywno przepywu informacji i technologii bdca konsekwencj bliskoci przedsibiorstw i tworzcych si midzy nimi silnych powiza,

– zwikszaj si moliwoci maych przedsibiorstw, które mog lobbowa na rzecz
poprawy usug i infrastruktury,

– zachcaj one wadze publiczne (pastwowe i samorzdowe) do inwestycji w wyspecjalizowan infrastruktur, speniajcych wymóg wyszej efektywnoci i szybszego
zwrotu poniesionych nakadów,
– pozwalaj na skuteczne powizanie i partnerstwo przedsibiorstwom z podmiotami
zaplecza naukowo-badawczego (uczelniami i instytucjami badawczymi), co pozwala
tym ostatnim na prowadzenie prac badawczo-wdroeniowych, transfer nowych technologii i wiedzy do praktyki oraz zdobywanie rodków na nansowanie prac badawczych.
S to korzyci osigane przez przedsibiorstwa i organizacje uczestniczce w klastrze, ale maj one swój wpyw na ogólny rozwój spoeczno-gospodarczy regionu.
Mona zatem powiedzie, i wspópraca w formie klastra ma charakter koopetycji,
któr naley rozumie szerzej ni kooperacj. Termin „koopetycja” zosta po raz pierwszy
uyty w 1993 roku przez zaoyciela i dyrektora generalnego rmy Novell – Raymonda
Noorda. Pojcie to miao oznacza jednoczesn konkurencj i kooperacj midzy dwoma lub wicej partnerami biznesowymi, przy zaoeniu, e dochodzi do powtarzalnych
interakcji. Klasyczna konkurencja powodowaa bowiem konieczno wyeliminowania
rywala z gry lub ograniczenia mu dostpu do rynku. Z kolei koopetycja powoduje, e
konkurencja moe by traktowana jako gra przynoszca wiksze zyski wszystkim jej
uczestnikom. Wspópraca wystpujca w koopetycji jest traktowana jako jedno z „dziaa konkurencyjnych”. W odrónieniu od klasycznej kooperacji w wyniku koopetycji
dochodzi do wspólnego tworzenia pewnej wartoci. Przy podziale tej wartoci dochodzi
do konkurencji w warunkach czciowej zbienoci celów i nie mona ex ante okreli,
w jakim stopniu partnerzy bd czerpa zyski z racji wspópracy [Jankowska 2009].
Biorc pod uwag to, e koncepcja klastrów zakada zwizek (korelacj) midzy
zdolnoci konkurencji i zdolnoci do nieustannego podnoszenia jakoci oferowanego
produktu i innowacji, warto rozway przydatno tej koncepcji w turystyce, pamitajc,
i jest ona m.in. zjawiskiem przestrzennym. Wspópraca w turystyce na poziomie obszaru
recepcji ruchu turystycznego (np. miejscowoci, regionu) jest bowiem czym oczywistym i naturalnym.

DOLINA PAACÓW I OGRODÓW JAKO OBSZAR FUNKCJONOWANIA
KLASTRA TURYSTYCZNEGO
Mianem Doliny Paaców i Ogrodów okrelany jest obszar powoanego do ycia
w 2009 roku Parku Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej. Region ten posiada znaczn
liczb pochodzcych z rónych epok (od gotyku po modernizm) obiektów materialnego
dziedzictwa kulturowego, tj. pozostaoci zamków, paaców, folwarków, willi i innych
rezydencji. W rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w gminnych ewidencjach zabytków zapisanych jest blisko 1500 obiektów zlokalizowanych na obszarze
grodzkiego i ziemskiego powiatu jeleniogórskiego. Na szczególn uwag zasuguj zeOeconomia 9 (4) 2010
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spoy paacowo-parkowe, których w Kotlinie Jeleniogórskiej jest a 24. Wród nich naley wspomnie o takich zaoeniach, jak paace w: Wojanowie, omnicy, Staniszowie,
Mikowie, Karpnikach, Mysakowicach i Bukowcu. Wikszo pooonych na tym obszarze zespoów paacowo-parkowych jest uytkowana, cz z nich we wzorowy sposób zostaa odnowiona (m.in. dotyczy to paaców w Karpnikach, omnicy, Staniszowie
i ostatnio w Wojanowie). W znacznej ich czci prowadzone s na bieco drobne remonty, a obiekty te peni róne funkcje (m.in. siedziby Zwizku Gmin Karkonoskich
w Bukowcu, szkoy w Mysakowicach). Cz z nich niestety pozostaje nieuytkowana
(dotyczy to m.in. paacu w Bobrowie i zamku w Karpnikach) [Korze 2008].
Rozwój takiej liczby zaoe parkowo-paacowych by moliwy dziki pruskim rodom arystokratycznym, które od koca XVIII wieku upodobay sobie Kotlin Jeleniogórsk jako miejsce letniego wypoczynku-najbliszy od Berlina obszar górski. Faktem,
który znacznie przyczyni si do popularnoci tego regionu wród arystokratów by zakup gównego zaoenia parkowo-paacowego w Mysakowicach przez pruskiego króla
Fryderyka Wilhelma III w 1833 roku. Pruska rodzina królewska nabya take rezydencje
w Karpnikach i Wojanowie. Spowodowao to jeszcze wikszy napyw arystokratycznych
inwestycji do regionu. Dziki zamówieniom Hohenzollernów swoj dziaalno w Kotlinie Jeleniogórskiej rozpoczli najlepsi wówczas architekci i architekci krajobrazu: Karl
Friedrich Schinkel, Friedrich August Stuler i Peter Joseph Lenne. Intensywny napyw turystów sprawi, i w caym regionie rozwijaa si wspaniaa architektura uzdrowiskowa,
rezydencjonalna i willowa. Dziki temu obecnie liczb zamków i paaców przypadajc
w Kotlinie Jeleniogórskiej na 1 km2 mona miao porównywa z najpopularniejszym
zamkowym regionem Europy – dolin Loary we Francji.
W celu ochrony tak znaczcego dziedzictwa kulturowego powoano do ycia Fundacj Doliny Paaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej (FDPiO). Organizacja ta powstaa
w 2005 roku, a jej fundatorami byli waciciele obiektów hotelarskich w zabytkowych
paacach funkcjonujcych na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej, tj. Paacu Wojanów Sp.
z o.o. w Wojanowie, Paacu Paulinum Sp. z o.o. w Jeleniej Górze oraz Paacu Dbowy Sp. z o.o. w Karpnikach. Przesank powoania fundacji bya ochrona szczególnego bogactwa Kotliny Jeleniogórskiej w postaci koncentracji cennych, pochodzcych
z rónych epok obiektów materialnego dziedzictwa kulturowego, tj. pozostaoci zamków,
paaców, folwarków, willi i innych rezydencji. Organizacja zaangaowana jest równie
w popieranie idei wykorzystania wspomnianych rezydencji na róne cele, w tym gównie
turystyczne. Znalazo to wyraz w zapisach statutowych fundacji, w których podkrela si,
e jednym z podstawowych jej celów jest promocja regionu pod nazw Dolina Paaców
i Ogrodów jako szczególnego dziedzictwa kulturowego. Nie dziwi wic fakt, e doszo
do utworzenia szlaku turystycznego  pod t sam nazw  który obj 26 obiektów,
w tym gównie zespoy paacowo-parkowe, ale take zamki i inne obiekty zabytkowe,
jak np. Zamek Chojnik i Ksic Wie Mieszkaln w Siedlcinie. Wród tych obiektów znalazy si równie zabytki spoza samej Kotliny Jeleniogórskiej. Wiele obiektów
niewzitych pod uwag w momencie tworzenia szlaku stara si obecnie o wczenie do
niego. Kolejnym, zrealizowanym przy wspópracy z jednostkami samorzdu terytorialnego oraz Fundacj Karkonosk krokiem byo powoanie do ycia w 2009 roku Parku
Kulturowego Kotliny Jeleniogórskiej, jako dwudziestego parku kulturowego w Polsce.
Nastpnie planowane s: podjcie stara o wpisanie nowo utworzonego parku na list poActa Sci. Pol.
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mników historii RP prowadzon przez ministra waciwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego oraz uzyskanie pozytywnej opinii ekspertów Midzynarodowej Rady Ochrony
Zabytków (ICOMOS) i wpis na List UNESCO. Zanim jednak to nastpi, organizacja
stara si o odrestaurowanie jak najwikszej liczby obiektów. Dotychczas dokonano tego
w paacach Wojanów, Paulinum i Dbowy.
Wokó fundacji coraz liczniej skupiaj si i chc wspópracowa gestorzy obiektów
zabytkowych, zwaszcza ci, którzy prowadz w tych obiektach dziaalno gospodarcz. Wród nich s waciciele 9 hoteli, które z jednej strony stanowi wzgldem siebie
konkurencj, z drugiej natomiast widz sens ekonomiczny w prowadzeniu wspólnych
przedsiwzi, zauwaaj korzyci z takiej wspópracy w postaci:
– wzmocnienia wizerunku obszaru Kotliny Jeleniogórskiej,
– atrakcyjniejszej i bogatszej oferty dla potencjalnych goci,
– intensywniejszej i skuteczniejszej promocji obiektów,
– atwiejszego dostpu do specjalistycznej wiedzy, dotyczcej np. dbaoci o prawidowe zabezpieczenie i wykorzystanie obiektów zabytkowych,
– wikszych szans na pozyskanie dotacji z rónych róde na renowacj i utrzymanie
budynków i budowli w naleytym stanie technicznym.
Ponadto kooperacj zainteresowane s jednostki samorzdu terytorialnego, inne fundacje i organizacje, podmioty doradczo-konsultingowe, szkoleniowe, badawcze i osoby
prywatne, którym bliska jest problematyka dziedzictwa kulturowego i jego ochrony. Partnerami Fundacji Dolina Paaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej zostay wspomniane
ju paace w Wojanowie, Karpnikach i Jeleniej Górze oraz w Staniszowie, Brunowie,
Ciechanowicach, Mikowie, omnicy, Kowarach, Wiea Ksica w Siedlcinie i Muzeum Miejskie Dom G. Hauptmana w Jagnitkowie. Doczyy do nich: Zwizek Gmin
Karkonoskich; powiat jeleniogórski, miasta i gminy: Jelenia Góra, Janowice Wielkie, Jeów Sudecki, Karpacz, Kowary, Mysakowice, Piechowice, Podgórzyn, Stara Kamienica,
Szklarska Porba; Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Forum Staniszów, Fundacja Dominium omnica,
Fundacja Kultury Ekologicznej Dwór Czarne w Jeleniej Górze, Fundacja Partnerstwo
Ducha Gór, Muzyczne Radio w Jeleniej Górze, Instytut Geodezji i Kartogra i z Warszawy, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddzia w Jeleniej Górze. Rad su naukowcy
i specjalici z dziedziny architektury, historii, historii architektury i sztuki, ekonomii.
Przycigaj oni do pracy na rzecz obiektów, szlaku i parku kulturowego swych najlepszych studentów, którzy mog tu odbywa praktyki z poytkiem dla siebie i realizacji
celów statutowych fundacji.
Gównym dziaaniem zrealizowanym przez FDPiO byo wytyczenie i oznakowanie
znakami typu E-22 szlaku turystycznego pod nazw Dolina Paaców i Ogrodów. Oprócz
utworzenia wspomnianego szlaku turystycznego i parku kulturowego oraz rewitalizacji
zespou paacowo-parkowego w Bukowcu, wród dotychczas wspólnie przeprowadzonych, koordynowanych przez FDPiO projektów naley wymieni:
– dwujzyczne wydawnictwa ksikowe i promocyjne (broszury, foldery, kalendarze,
widokówki) o zabytkach Doliny,
– przygotowanie wielu wystaw tematycznych dotyczcych zamków, paaców i dworów
Kotliny Jeleniogórskiej, które podróuj m.in. po miastach Dolnego lska,
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– prezentacje paaców-hoteli na targach turystycznych ITB w Berlinie, WMT w Londynie, „Touristik & Caravaning” w Lipsku, Reisemarkt w Kolonii, C & T Börse
w Dre nie i TT Warsaw w Warszawie,
– przygotowanie interesujcej strony internetowej fundacji opisujcej obiekty zabytkowe, partnerów wspópracy i ich oferty,
– aktywne uczestnictwo w wielu tematycznych konferencjach, sympozjach, spotkaniach, na których prezentowano Dolin Paaców i Ogrodów,
– popularyzacj idei w mediach, gównie w prasie (wiele artykuów w takich dziennikach
i czasopismach, jak: Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Dziennik Polski,
Der Tagesspiegel, Sächsische Zeitung, Voyage, Focus, Urbanista, Renowacje i Zabytki,
National Geographic) oraz w Internecie (www.polska.travel/pl, www.gazeta.pl).
Poza tym dziki aktywnoci Fundacji Dolina Paaców i Ogrodów, wymianie pogldów i pomysów midzy jej partnerami  czsto tradycyjnie konkurujcymi midzy sob
 faktem staa si kooperacja midzy nimi. Przejawia si ona m.in. we wspólnym programowaniu przez obiekty hotelarskie specjalnych ofert (np. gocie jednych obiektów
zapraszani s do zwiedzania innych, wspólne pikniki, obchody rónych rocznic i dni
pamici, wymiana informacji o organizowanych na terenie poszczególnych obiektów imprez kulturalno-rozrywkowych).
Dziaalno FDPiO zostaa zauwaona i bya wielokrotnie nagradzana przez m.in.:
Dolnolsk Organizacj Turystyczn dla Najciekawszej Atrakcji Turystycznej Regionu
– Turystyka Miejska i Kulturowa, Polsk Organizacj Turystyczn za Najlepszy Produkt
Turystyczny 2009 roku, miesicznik Elle nagrod Elle Style Awards 2008. Otrzymaa
równie nominacj do nagrody Dolnolskiego Klucza Biznesu 2009.
PODSUMOWANIE
Analizujc cechy opisanej wspópracy w zakresie tworzenia produktu turystycznego
na obszarze Kotliny Jeleniogórskiej mona zauway, e nosi ona znamiona struktury
klastrowej. Istniej partnerzy wyraajcy ch kooperacji i koopetycji oraz dostrzegajcy
korzyci takiej wspópracy. Jest ich wielu, a coraz to nowe podmioty chc przycza si
do partnerstwa. Obszar ten spenia wic warunek masy krytycznej, co oznacza, e w niedalekiej odlegoci geogra cznej znajduje si wystarczajco dua liczba obiektów dziaajcych i mogcych zacienia wizi w ramach acucha wartoci. Bardzo istotny jest fakt,
e wokó lidera, którym jest Fundacja Doliny Paaców i Ogrodów, gromadz si nie tylko
przedsibiorcy, ale równie jednostki samorzdu terytorialnego, zwizki gmin, instytucje
rozwoju regionalnego, rodowisko naukowe. Wyra nie zarysowuje si rdze klastra, za
który mona uzna obiekty zabytkowe znajdujce si na szlaku turystycznym Dolina
Paaców i Ogrodów, ale partnerzy wspópracy reprezentuj równie, cho w mniejszym
stopniu, warstw wsparcia, infrastruktury mikkiej i twardej. Ustalony zosta równie
wspólny cel dziaania, którego realizacja powinna wzmocni konkurencyjno caego obszaru i poszczególnych podmiotów dziaajcych w jego granicach. Wizj jest wykreowanie wizerunku Kotliny Jeleniogórskiej jako Doliny Paaców i Ogrodów na wzór Zamków
na Loar. W celu jej realizacji podejmowane s konkretne przedsiwzicia.
Ksztatujca si forma wspópracy w ramach Doliny Paaców i Ogrodów nie jest
jeszcze klastrem turystycznym, cho moe si nim sta w niedalekiej przyszoci. Taki
Acta Sci. Pol.
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przejaw partnerstwa literatura przedmiotu nazywa zalkiem klastra i de niuje go jako
wystpowanie skupiska podmiotów, w szczególnoci przedsibiorstw zwizanych z wytwarzaniem i dostarczaniem okrelonych rodzajów produktów czy usug, midzy którymi
zaczynaj wystpowa relacje wspópracy.
Powanym utrudnieniem dla funkcjonowania klastra moe by take stosunkowo
sabe przenikanie si, w porównaniu z przemysem, praktyki i bada w turystyce. Szczególna rola innowacji w dziaalnoci klastra uzasadnia udzia w nim podmiotów zaplecza
naukowo-badawczego (szkó, uczelni, instytutów badawczych). Powinny one wspiera
podmioty brany turystycznej uczestniczce w klastrze w procesie innowacji oferty obszaru. Nie jest to niestety powszechnym zjawiskiem w regionach turystycznych.
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THE VALLEY OF PALACES AND GARDENS AS AN EXAMPLE
OF COOPERATION AT TOURISM MARKET
Abstract. Contemporary tourism market undergoes ongoing improvements by new, interesting tourism products. However, in order to create them it becomes indispensable for
many entities, organizations and institutions to enter into mutual cooperation. Among such
entities there are not only entrepreneurs, but also territorial self-government units, social
organizations, as well as scienti c and research institutions. Their cooperation may result
in nding a client for the prepared tourism offer. Having also considered extensive competition in the region and between regions one has to conclude that the most desirable type of
cooperation in tourism is the one taking the form of a tourism cluster. Growing interest in
problems of regional innovation systems and the concept of a cluster justi es the question
about usefulness of the latter also in tourism. The objective of the hereby study is to point
to advantages and disadvantages of the concept, or rather coopetition taking the form of
a cluster at tourism market. The article discusses the concept of such tourism cluster for the
Karkonosze Mountains and Jelenia Góra region.
Key words: coopetition, network cooperation, cluster, tourism product
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