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• Transformacja „smart cities”

• Rola technologii ICT w programie Rozwój Lokalny

• Korona wirus w transformacji cyfrowej miast

• Rola ZMP w transformacji cyfrowej miast polskich



Transformacja „smart cities”

• Smart cities

• Open data

• Urban tech



Rola technologii ICT w programie Rozwój Lokalny

• Stworzenie platformy informacyjnej dla debat 

obywatelskich, świadczenia usług, zarządzania 

rozwojem miasta

• Technologie ICT w  zarządzania rozwojem 

terytorialnym



Rola technologii ICT w programie Rozwój Lokalny

Stworzenie platformy informacyjnej dla debaty, 

świadczenia usług, zarządzania rozwojem miasta

• Pozyskanie dostępnych danych publicznych 

• Pozyskanie informacji od interesariuszy

• Tworzenie Monitora Rozwoju Lokalnego jako platformy 

wymiany wiedzy dla rozwoju miast



Narzędzie do analiz pogłębionych – zawiera dane z POLTAX (MF), BDL 
GUS, US Olsztyn – demografia i migracje, GUS (ZUS/KRUS), OKE, …



• Po raz pierwszy udostępniono dane w tym zakresie miastom w ramach programu RL

• Otwarty dostęp do danych dla wszystkich interesariuszy

• Szczegółowe wnioski z analiz są często  zaskoczeniem dla przedstawicieli miast
Demografia

Skala kryzysu demograficznego
Przyczyny kryzysu demograficznego (przyrost naturalny i migracje)
Prognoza i skutki zmian 

Popyt na usługi i infrastrukturę
Generowanie dochodów samorządów

Rynek pracy 
Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców a w szczególności kobiet
Najwyższy wzrost aktywności zawodowej osób w wieku poprodukcyjnym
Faktyczny poziom i struktura  wynagrodzeń ilustruje coraz większe zróżnicowanie miast
Coraz mniejsze powiązanie rynku pracy z potencjałem lokalnej siły roboczej

Aktywność ekonomiczna mieszkańców
Wielkość i dynamika wzrostu przychodów, dochodów i podatków  mieszkańców nie znajduje przełożenia na potencjał 
rozwoju miasta
Spadek liczby emerytów i beneficjentów opieki społecznej
Poziom i dynamika  oraz rola dochodów z dz. gospodarczej dla miast

Poziom i  dynamika dochodów osób w wieku poprodukcyjnym ( z pracy, działalności gospodarczej i emerytur)

Niski poziom dochodów z majątku

Dysproporcje w aktywności ekonomicznej młodych i starszych mieszkańców

Czy wnioski prowadzą do zmiany myślenia o mieście i polityce 
rozwoju?

Wnioski z przeprowadzonych analiz



Rola technologii ICT w programie Rozwój Lokalny

Praca nad integracją systemu zarządzania rozwojem 

terytorialnym

• Wykorzystanie technologii ICT w procesie planowania 

rozwoju



Proces programowania rozwoju

MRL, badania , Moduły Excel + analizy pogłębione Generator PRL i PRI

• Integracja narzędzi wspierających proces

• Przygotowanie aplikacji do pracy zdalnej



Korona wirus w transformacji cyfrowej miast

Potrzeba nowych technologii dla usług miejskich

• Nowa organizacja i technologia świadczenia usług 

publicznych

• Nowa organizacja i technologia świadczenia usług 

rynkowych

• Potrzeba nowej infrastruktury dla rozwoju miast



Rola ZMP w transformacji cyfrowej miast polskich

• Tworzenie platformy informacyjnej dla debat 

obywatelskich, świadczenia usług, zarządzania 

rozwojem miasta

• Wykorzystanie technologii ICT w  zarządzaniu 

rozwojem terytorialnym

• Wspieranie rozwoju platform technologicznych dla 

usług miejskich

• Nowe platformy dla współdziałania lokalnych partnerów

• Nowa infrastruktura dla rozwoju



Dziękuję za uwagę

Zapraszam do dyskusji


