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Wstęp

Współczesne, polska i unijna polityki rozwoju, zaprogramowane kierunkowo w oficjalnych strategiach i programach, kładą szereg akcentów na terytorializację rozwoju i terytorialną logikę interwencji publicznej mającą go stymulować. Świadczy to
o dokonującym się wzroście realnej rangi paradygmatu rozwoju terytorialnego,
a w jego ramach również paradygmatu rozwoju lokalnego. W obu, wysoce zbieżnych podejściach, unijnym i krajowym, dostrzega się jednak nie tylko lokalny wymiar rozwoju lokalnego. Równie istotnym staje się wpływ procesów rozwoju lokalnego na ponadlokalne procesy rozwoju i stopień osiągnięcia ponadlokalnych celów.
W tym na ograniczanie ponadlokalnych problemów, począwszy od regionalnych,
a na globalnych skończywszy. Władzom lokalnym przypisuje się dziś zatem nie tylko role „miejscowych gospodarzy”, dbających o zaspokojenie zbiorowych potrzeb
lokalnych społeczności oraz podmiotów gospodarczych. Podnosi się je do rangi
współrealizatorów, a nawet współkreatorów ponadlokalnych polityk rozwoju.
Odpowiedzią na to wyzwanie jest skuteczne i efektywne zarządzanie rozwojem lokalnym. Rozumiane jako obszerny i wciąż ewoluujący zbiór metod oraz
technik kreowania rozwoju lokalnego, a także towarzyszących mu sposobów jego
prognozowania i oceny. Wyjątkowego znaczenia nabierają w tej sytuacji badania
ukierunkowane na identyfikację anatomii lokalnych procesów rozwoju, a także na
konceptualizację i praktyczną weryfikację narzędzi oraz metod ich stymulowania.
Zapotrzebowanie na nową wiedzę w tym zakresie oraz jej popularyzacja stają się
istotnym wyzwaniem zarówno dla środowiska naukowego, jak i reprezentantów
władz publicznych.
Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: „Gospodarka lokalna i regionalna
w teorii i praktyce”, organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, to mające ugruntowaną już pozycję
forum wymiany rezultatów badań nad rozwojem terytorialnym i doświadczeń samorządowej praktyki. Jej XXI edycja po raz kolejny cieszyła wysokim zainteresowaniem naukowców, samorządowców, doktorantów oraz studentów z kraju i zagranicy.
Niniejsza publikacja jest jedną z czterech, zawierających wyniki analiz, koncepcji
i poglądów zaprezentowanych przez jej uczestników. Zawiera artykuły poświęcone
różnym zagadnieniom kreowania rozwoju lokalnego. Oddajemy ją w Państwa ręce
z przekonaniem, że okaże się przydatna zarówno w dociekaniach naukowych, jak
i praktyce zarządzania rozwojem lokalnym.
Redaktorzy naukowi
Ryszard Brol
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