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PODSTAWOWE INFORMACJE
➢ Przeprowadzona w I połowie marca br.
➢ Połączona z zaproszeniem na dzisiejsze seminarium
➢ Grupa docelowa: 255 miast średnich oraz miasta należące do
Związku Miast Polskich

➢ 1 miasto – 1 ankieta

CELE ANKIETY
➢ Zbadanie
zainteresowania
seminariów Uruchomienie

miast

udziałem

w

cyklu

endogennych potencjałów
warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce

➢ Identyfikacja kluczowych, z punktu widzenia miast, zasobów i
czynników warunkujących ich efektywne wykorzystanie dla
wzmocnienia potencjału endogennego rozwoju miast

➢ Zaplanowanie kolejnych seminariów

KONCEPCJA
Potencjał endogenny to:

➢ zasoby (czyli to co mamy, co charakteryzuje dany obszar) CO?
➢ czynniki (czyli działania czy zdarzenia je uruchamiające) JAK?
Taka logika została zastosowana w pytaniach.

WYNIKI ANKIETY – ZASOBY
Wykorzystanie jakiego typu zasobów endogennych (lokalnych, wewnętrznych) może pozytywnie wpłynąć na rozwój
miasta (znalezienie nowej ścieżki rozwoju)?
Zasoby kulturowe: Dziedzictwo kulturowe, obiekty zabytkowe i współczesne, wydarzenia historyczne i aktualne, które skupiają
mieszkańców, przyciągają przyjezdnych oraz budują tożsamość i rozpoznawalność miasta, marka lokalna

4,21

Zasoby gospodarcze: Przedsiębiorczość mieszkańców, lokalne firmy i przedsiębiorcy, rynek pracy, instytucje otoczenia biznesu, klastry

4,06

Zasoby materialne i zagospodarowanie przestrzeni: Infrastruktura techniczna, zagospodarowanie przestrzeni publicznej
kształtującej jakość życia w mieście

4,03

Zasoby edukacyjne: Sieć szkół i placówek oświatowych, system edukacji

3,97

Zasoby społeczne: Tożsamość, więzi i relacje społeczne, wartości spajające lokalną społeczność, organizacje pozarządowe aktywni
mieszkańcy i liderzy społeczni

3,94

Zasoby naturalne: Krajobraz, flora, fauna, powietrze, woda, gleby, minerały

3,76

Zasoby ludzkie: Historyczne postacie związane z miastem, ludzie, którzy teraz stanowią o potencjale i rozpoznawalności miasta,
unikalne umiejętności i reputacja mieszkańców

3,65

Zasoby instytucjonalne: Organizacje społeczne, instytucje publiczne

3,59

Zasób nieruchomości komunalnych: Nieruchomości, które stanowią własność gminy oraz nieruchomości gminne będące przedmiotem 3,38
użytkowania wieczystego, np. mieszkania, grunty, budynki, lokale

WYNIKI ANKIETY – CZYNNIKI
Jakie czynniki warunkują skuteczne wykorzystanie endogennych zasobów? (ocena wymienionych niżej czynników pod względem ich wagi dla
uruchamiania lokalnych potencjałów)
Czynniki ludzkie: Pozwalają na efektywne wykorzystanie zasobów - Czy mamy odpowiednie kadry? Czy ludzie, którymi dysponujemy mają odpowiednie
kwalifikacje?

4,41

Czynniki finansowe: Prowadzenie aktywnej polityki finansowej, która pozwala na realizację działań pro-rozwojowych - budowa potencjału do generowania
dochodów własnych, kontrola skali wydatków bieżących, pozyskiwanie środków zewnętrznych, możliwie pełne wykorzystanie potencj ału dostępnych
nieruchomości

4,31

Czynniki komunikacyjne: Np. dostępność informacyjna - dostęp do informacji (dane), otwarte dane, możliwość komunikowania się z partnerami i otoczeniem.
Dostępność transportowa - dostęp do zasobów, miejsc ich przetwarzania, rynków zaopatrzenia i zbytu

4,19

Czynniki techniczne: Czy dysponujemy odpowiednią infrastrukturą i potrafimy zapewnić wszystkie niezbędne media (energia, woda, odbiór ścieków i
odpadów)

4,19

Reputacja i rozpoznawalność miasta / obszaru: Świadczenie wyspecjalizowanych usług (np. zdrowotnych), organizacja wydarzeń integrujących lokalną
społeczność i przyciągających ludzi z zewnątrz (np. sportowych, kulturalnych, targowych, edukacyjnych), marketing terytorialny, turystyka i przemysł czasu
wolnego

4,19

Czynniki instytucjonalne: Jaki jest potencjał instytucji regulacyjnych, podmiotów świadczących usługi publiczne i rynkowe wpływające na jakość życia urzędów, szkół i ośrodków szkoleniowych, instytucji badawczych, podmiotów oferujących nowe technologie, usługi doradcze, praw ne, marketingowe, finansowe
itp.?

3,94

Czynniki związane z zarządzaniem rozwojem: Umiejętność współpracy, korzystania z nowoczesnych technologii (human smart cities) i wdrażania
nowatorskich koncepcji rozwojowych - gospodarka o obiegu zamkniętym, rozwiązania oparte na środowisku, odpowiedzialne zamówienia publiczne, partnerstwo
publiczno-prywatne, aktywne gospodarowanie nieruchomościami

3,84

Czynniki formalne/prawne: Określają, czy i na jakich warunkach można korzystać z zasobu. Rozwiązania prawne ułatwiające lub hamujące dostęp do
zasobów, np. zmiany administracyjne czy tzw. gminy obwarzankowe

3,81

Czynniki społeczne: Na przykład poziom integracji i więzi społecznych, zdolność współdziałania, poziom zaufania społecznego, przestrzeganie norm

3,78

Czynniki naturalne: Warunkują dostępność zasobu w sensie geologicznym, jego jakość, jakość przestrzeni (krajobraz) oraz jakość środowiska

3,66

Czynniki kulturowe: Wpływają na możliwość wykorzystywania zasobów - np. czy zamierzone działania mieszczą się w przyjętych normach społecznych oraz jak

3,34

INNE WSKAZYWANE WAŻNE ZASOBY
➢

młodzież szkolna zajmująca się robotyką

➢

potencjał cyfrowy, smart city

➢

stosowanie partnerstwa publiczno–prywatnego

➢

położenie geograficzne, czyli jaki region kraju (województwo)?
dostępność komunikacyjna, czyli autostrada, drogi ekspresowe,
kolej, czy znajdujące się w pobliżu lotnisko, czy graniczne?

INNE WYNIKI ANKIETY

➢

Ok. 50% ankietowanych wyraziło zainteresowanie cyklem seminariów

Oczekiwania:
➢ wysoki poziom merytoryczny z udziałem ekspertów i praktyków z
przedstawieniem dobrych praktyk
➢ dokładne zbadanie, opisanie, ocena i zdiagnozowanie zasobów
endogennych
➢ poznanie przykładów wykorzystania endogennych potencjałów innych
miast

KOLEJNE SEMINARIA
➢

23-24 kwietnia - gospodarka lokalna

➢

7-8 maja – wykorzystanie nowoczesnych technologii

➢

5 czerwca – marketing terytorialny i przemysł czasu wolnego

Kontynuacja seminariów do końca roku. Zapraszamy!!

Dziękuję za uwagę.

