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Każde miasto,
aby mogło się
rozwijać, musi
określić swoją
ideę.
prof. dr hab. Jerzy Hausner
„Miasto-Idea – nowe podejście
do rozwoju miast”

Idea
Konina

Zielone Miasto
Energii.

Konin to miejsce, w którym pulsuje
zarówno energia nowoczesnych, przyjaznych
dla człowieka i środowiska technologii,
jak i energia relacji międzyludzkich,
kreatywności i przedsiębiorczości.
To zdrowe miasto pełne zieleni, terenów
rekreacyjnych i ekologicznych rozwiązań.
Miasto, w którym energia ludzi łączy się
z energią natury.
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Zmieńmy Konin
na lepsze!
W ciągu ostatniego półwiecza nasze miasto przeżyło bardzo dynamiczny rozwój
i było świadkiem wielu zmian. Teraz stoi w obliczu kolejnej transformacji, dlatego
musimy mieć dobry plan na najbliższe lata. Ambitny cel, do którego chcemy
zmierzać. Jest nim Konin Zielone Miasto Energii.
Wizja została zbudowana nie tylko na mocnych stronach i obecnej tożsamości
naszego miasta, ale odwołuje się też do nowoczesnych trendów o wysokim
potencjale rozwoju. Na jakich filarach opiera się Zielone Miasto Energii szczegółowo
wyjaśniamy w dalszej części dokumentu.
Dokument ten to efekt kilkumiesięcznej pracy zespołu Wydziału Strategii
i Marketingu Miasta przy udziale wszystkich wydziałów, jednostek miejskich,
ekspertów z różnych obszarów, przedstawicieli kultury i sportu, ale przede wszystkim
mieszkańców miasta. Włączenie mieszkańców w tworzenie miasta jest dla mnie
niezwykle ważne i wartościowe. Dziękuję za zaangażowanie w proces tworzenia
strategii – za obecność podczas czerwcowego happeningu i warsztatów
oraz za wszystkie wiadomości, które otrzymaliśmy. Jestem dumny z tego, że
mieszkańcy Konina chcą, aby miasto zmieniało się na lepsze i tak bardzo dają temu
wyraz w ostatnich miesiącach.
Głęboko wierzę w Konin Zielone Miasto Energii – miasto, w którym energia ludzi
łączy się z energią natury. Zachęcam wszystkich do zaangażowania się w realizację
tej wizji.
Nasza strategia jest zbiorem drogowskazów, który poprowadzi nas ku lepszej
przyszłości naszego miasta.

Piotr Korytkowski
Prezydent Miasta Konina
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Idea Miasta
oczami Mieszkańców
Zapytaliśmy mieszkańców o to, jak rozumieją
ideę Zielonego Miasta Energii.

Konin Zielone
Miasto Energii to:

Miasto pełne zieleni,
w którym mieszkańcy chcą i mogą
realizować swoje marzenia i cele,
mogą radośnie tworzyć.

Przyjazne dla mieszkańców miasto,
wspierające inicjatywy i kreatywność,
wykorzystujące nowoczesne
rozwiązania proekologiczne.

Zielona mentalność i zmiana
postaw. Miasto kreatywnych,
energicznych ludzi. Miasto,
w którym dostępna jest zielona
rekreacja i sport. Stawiające
na alternatywne źródła energii.

Miasto ludzi pełnych energii,
chcących coś zrobić, pracować,
zmieniać, rozwijać się. Miasto
ceniące i dbające o zasoby, które ma,
takie jak woda, zieleń. Prowadzące
rozsądną gospodarkę odpadami.
Z dobrym, czystym transportem.
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Misja
Miasta

Wyzwalamy
energię ludzi
i natury
do wspólnego
tworzenia
nowoczesnego
i zdrowego miasta.
11

Nasze
Wartości

Wartości kierują
zachowaniami
i determinują
osiąganie
postawionych
celów, dlatego przy
realizacji naszej
wizji będą nam
przyświecać trzy
wartości:
13

1

2

Radość
współtworzenia

Harmonia
z naturą

To odwaga w tworzeniu nowych
rzeczy, podejmowaniu działań,
wdrażaniu inicjatyw
i niekonwencjonalnych rozwiązań.
To satysfakcja z poszukiwania inspiracji,
odpowiedzi na wyzwania, pokonywania
problemów, rozwoju pomysłów.
To uczucie spełniania się. Młodość,
kreatywność, świat piękna. To także
przyjemność z działania, ekscytacja
w życiu, wolność, ciekawość,
niezależność, otwartość na nowości.
To ciągła inicjatywa, uczestniczenie
w życiu społecznym, budowanie relacji
opartych na włączaniu i szacunku.
To współtworzony oddolnie duch
przedsiębiorczości i kreatywności.

To mieszkańcy o pełnej świadomości
natury i podchodzący do zieleni
w mieście z szacunkiem.
To wewnętrzna równowaga między
wzrostem ekonomicznym a ekologią.
Harmonijny, stabilny rozwój. To ład
przestrzenny, materia harmonijnie
wkomponowana w naturę,
równowaga między urbanistyką
a przyrodą. Wytchnienie, świadomość
bycia częścią czegoś większego.
Zieleń, czyli proekologia. Szacunek
do tego, co mamy, co posiadamy,
szacunek wobec siebie nawzajem.
Miasto dostępne i funkcjonalne,
zaprojektowane harmonijnie
w sposób przyjazny dla osób
starszych i z niepełnosprawnościami.

3
Wzajemne
zaufanie
To wspólnota budująca poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Jasność i czystość relacji, dwustronna
komunikacja i przejrzystość intencji,
odwzajemnianie i szczery kontakt.
To otwartość na ludzi, różnorodność,
zmianę dookoła siebie. Optymizm
w działaniu. Pewność, iż dobro wspólne
i indywidualne leży w centrum planów
rozwojowych miasta i mieszkańców.
To spokój ducha, przeświadczenie
zabezpieczenia na wszystkich
frontach rozwoju. Przewidywanie
wyzwań, zrównoważony plan na
przyszłość, przystosowywany do szybko
zmieniającej się rzeczywistości.

Nasze
Wartości
To także wiara w rozwój dynamiczny,
ale kontrolowany, oparty o wspólną wizję
mieszkańców. Poczucie przynależności
do miejsca, zbudowane poprzez
zapewnianie stabilności ekonomicznej,
ładu i integracji społecznej oraz ochrony
zdrowia i środowiska.
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Największe
wyzwania
Konina

4 największe grupy
problemów, z którymi
będzie musiało się
zmierzyć miasto:
1

2

Industrialne

Społeczno-Gospodarcze

W Koninie i okolicach kończą się zasoby
węgla. Następuje też odejście od tradycyjnej
energetyki opartej na źródłach nieodnawialnych.
Tym samym największych pracodawców
z sektora węglowo-energetycznego dotyka
kryzys i zmniejsza się liczba miejsc pracy.

Niski poziom przedsiębiorczości w mieście
zwiększany jest przez przyzwyczajenie
mieszkańców do dotychczasowego
zabezpieczenia socjalnego z zakładów pracy.
Brakuje ducha współpracy i przedsiębiorczości.

3

4

Społeczno-Miejskie

Środowiskowe

Konin charakteryzuje niska aktywność
społeczna. Dodatkowym problemem jest
tu migracja potencjalnie najaktywniejszych
osób i generalne wyludnianie się miasta,
przede wszystkim z młodych ludzi.

W mieście znajduje się wiele terenów
zdegradowanych przez działalność człowieka.
Obniża się stan wód, a jakość powietrza
przez dużą część roku nie jest najlepsza.
Trudną sytuację potęgują przyspieszające
zmiany klimatyczne.
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Potencjał
Konina

Mamy swoje problemy,
ale też mamy na czym
budować.
Miasto jest atrakcyjne dla inwestycji – tym
bardziej, że dysponuje dobrą dostępnością
transportu i rozbudowaną infrastrukturą
energetyczną. Odznacza się też dużymi zasobami
wykwalifikowanych pracowników, których
wciąż przybywa dzięki rozwiniętemu szkolnictwu
zawodowemu.
Jego nowe władze aktywnie działają dla dobra
miasta – jeszcze przed procesem tworzenia strategii,
w obliczu zbliżających się zmian powołano Klaster
Energetyczny. 99% energii cieplnej dostarczanej
mieszkańcom przez miasto pochodzi ze źródeł
odnawialnych. Konin ma także wiele walorów
naturalnych – zieloną pradolinę w jego centrum,
rzekę, liczne jeziora oraz wody termalne.
Obecna tożsamość miejsca jest zbudowana
na skojarzeniach z generowaniem energii.
Te wszystkie czynniki pomogą nam
w budowaniu Zielonego Miasta Energii.
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3 nadrzędne cele
strategii na lata
2020-2030

Pobudzić
mieszkańców
do działania.

Transformować
źródła bogactwa
miasta.

Stworzyć warunki
do dobrego życia.
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Pobudzamy
mieszkańców
do działania
Tworzymy warunki do aktywności
mieszkańców i realizacji ich pomysłów.
Pobudzamy przedsiębiorczość
i tworzymy perspektywy rozwoju dla
wszystkich mieszkańców Konina.
Opieramy się na ich kreatywności
i wzajemnym zaufaniu. Skupiamy
się na uczeniu nowych kompetencji
niezbędnych w nowoczesnej
gospodarce. Tworzymy warunki
do rozwoju biznesu i innowacyjności,
udostępniamy zasoby konieczne
do jego tworzenia.
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Transformujemy
źródła bogactwa
miasta
Dążymy do tego, by być liderem
transformacji energetycznej
w Polsce. Wykorzystujemy do tego
nowoczesną gospodarkę i energię
odnawialną. Tworzymy warunki
do rozwoju nowych technologii
i rozwiązań. Rozwijamy technologie
niskoemisyjne. Skupiamy się na
wydobyciu potencjału biznesowego
z naturalnych, zielonych zasobów
miasta i centralnej lokalizacji.
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Tworzymy warunki
do dobrego
życia
Wykorzystujemy walory naturalne,
obecność rzeki, jezior i zielonej
pradoliny w środku miasta do
stworzenia wyjątkowej przestrzeni
do życia. Poprawiamy jakość życia
mieszkańców Konina. Tworzymy
atrakcyjne miejsca do spędzania
wolnego czasu. Zwiększamy
komfort poruszania się po mieście.
Poszerzamy ofertę kulturową
i rekreacyjną miasta. Tworzymy
zdrowe miasto.
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Odpowiedzialność
za klimat
Zmiany klimatyczne są realne
i nieuchronne, a ich skutki odczuwamy
również w naszym mieście.
Strategia Rozwoju Konina w dużej mierze
odpowiada na konieczność przystosowania
miasta do zmieniających się warunków
klimatycznych.
Bardzo ważnym elementem strategii jest
aktywne działanie w celu ograniczenia
globalnego ocieplania m.in. poprzez
zatrzymanie emisji CO2. Stawiamy na
bezpieczną, czystą i wydajną energię,
która stanowi podstawę do realizacji celów
klimatycznego porozumienia paryskiego.
W swych działaniach koncentrujemy się
na przyspieszonej transformacji systemu
energetycznego oraz innych sektorów
w kierunku neutralności węglowej.
29

Strategia Rozwoju Konina
jest spójna z przyjętymi przez
ONZ Celami Zrównoważonego
Rozwoju, w myśl których
dążenie do dobrobytu
ekonomicznego oraz
niwelowanie nierówności
społecznych mieszkańców
będzie odbywać się
w harmonii z przyrodą
i uwzględnieniem
potrzeb przyszłych
pokoleń.

33
31

Plan
2020-2030

Nikt za
nas tego
nie zrobi.
wypowiedź mieszkańca Konina
podczas warsztatów strategicznych,
18.06.2019

KONIN ZIELONE MIASTO ENERGII
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Mamy
3 filary
i 6 Obszarów
Rozwoju,
które pozwolą
nam zrealizować
ideę miasta
i wyznaczone
cele:

Nowoczesny
Transport
i Ekologiczna
Infrastruktura
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Energia
Ludzi

Energia
Społeczna

Wyzwalanie
Kreatywności
i Przedsiębiorczości

Co chcemy
osiągnąć?

Konin to miasto,
w którym ludzie chcą,
mogą i działają. Inspirują
się wzajemnie. Tworzą
silną wspólnotę. Czują
się związani z miastem.
Mają zaufanie do siebie
i instytucji.
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Energia
Ludzi

Energia
Społeczna
Dobre samopoczucie społeczności
i budowanie poczucia wspólnotowości
między mieszkańcami jest równie
istotne, jak rozwój gospodarczy miasta.
Będziemy aktywizować społeczność
Konina i włączać ją w otwarty dialog
z miastem, budować kulturę
kształtowaną demokratycznie –
tworzoną przez mieszkańców
i dla mieszkańców.

fot. Anna Małkowicz

KONIN ZIELONE MIASTO ENERGII
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Co robimy?

Aktywnie włączamy
mieszkańców w życie
wspólnoty i miasta.
Ułatwiamy realizację
inicjatyw oddolnych.

ENERGIA LUDZI/Energia Społeczna

Jak działamy?

Tworzymy i rozwijamy miejsca
pobudzające aktywność kulturalną
i społeczną mieszkańców:
Kreatywne miejsca dla młodych.
Nieformalne miejsca spotkań, rozwoju
młodzieży i realizacji ich pomysłów.
Inkubator Kultury i Aktywności na
Starówce (Dom Zemełki). Interaktywna
Galeria Miejska. Multimedialne Podziemie
Dziedzictwa. Kuchnia Artystyczna.
Dziedziniec Sztuki. Gościniec Artystyczny.
Dzienny Dom Seniora+
Klub Integracji Społecznej
Centrum Integracji Społecznych
Młodzieżowy Dom Kultury.
Taras z Oranżerią i Strefą Swobody.
Miejska Biblioteka Publiczna. Przestrzeń
kawiarniano-rozrywkowa. Interaktywna sala
do zajęć z dziećmi. Kącik Rodzica i Dziecka.
Koniński Dom Kultury. Sala wielofukncyjna:
multimedia, wystawy, małe formy
koncertowe, warsztaty, spotkania,
konferencje.

Tworzymy programy aktywizujące
mieszkańców:
Aktywizacja seniorów:
Program „Złota jesień życia”.
Aktywizacja społeczno-kulturalna.
Szkolenia IT dla seniorów
Konińska Karta Seniora 60+
Targi Senioralne "Doskonali Dojrzali"
Laboratorium Dojrzałości. Warsztaty dla
seniorów w Miejskiej Bibliotece Publicznej.
Kluby Seniora. Zajęcia tematyczne. Spotkania
nieformalne. Organizacja czasu wolnego.
Wsparcie inicjatyw senioralnych oraz
międzypokoleniowych. Uniwersytet III Wieku.
Politechnika III Wieku.
Aktywizacja społeczno-zawodowa
osób bezrobotnych:
Programy prac społecznie użytecznych.
„Aktywizacja i Integracja”. „Za życiem”.
Program zajęć warsztatowych
i indywidualnych spotkań ze specjalistami.
Komunikacja i integracja. Asertywność i
autoprezentacja. Radzenie sobie ze stresem.
Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych z
aktywizowaniem osób bezrobotnych
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Jak działamy?

Włączamy młodych
w tworzenie miasta:
Pełnomocnik ds. młodzieży
w Urzędzie Miasta
Młodzieżowy Grant Obywatelski
Młodzieżowa Rada Miasta. Budowanie
kompetencji radnych.

Włączamy seniorów
w tworzenie miasta:
Konińska Rada Seniorów.
Budowanie kompetencji radnych.
„Seniorzy dla miasta”. Koncert
chóru senioralnego Rady Seniorów.
Senioralny Grant Obywatelski

Włączamy inne grupy społeczne
w tworzenie miasta:
Powiatowa Społeczna Rada
ds. Osób Niepełnosprawnych
„Szkoła Muzyczna Swojemu Miastu”

Nawiązujemy współpracę ze szkołami,
uczelniami włączając je w realizację
działań na rzecz wspólnoty:
Program „Uczelnie-uczniowie-studenci
dla swojego miasta i społeczności”,
w tym wolontariat studencki
Wspólny rozwój i realizacja badań miejskich

Prowadzimy dialog społeczny
z mieszkańcami włączając ich
w tworzenie miasta:
Konsultacje społeczne. Nowy przejrzysty
system konsultacji społecznych i dialogu
z mieszkańcami oparty na platformie online.
Warsztaty strategiczne z mieszkańcami
„Realizujemy Razem”

Wspieramy i promujemy inicjatywy
oparte na współpracy mieszkańców:
Mikrogranty dla grup nieformalnych
Wsparcie w budowaniu
kooperatyw sąsiedzkich

Wspieramy i promujemy działania
inicjowane przez mieszkańców,
uruchamiając wyobraźnię i wspólnotę
myślenia o działaniach realizujących
ideę miasta:
Koniński Budżet Obywatelski.
Wprowadzenie zgodności ze strategią
jako jednego z kryterium oceny. Warsztaty
tworzenia pomysłów wokół idei miasta.
Obywatelski Budżet Społeczny Inicjatyw
Lokalnych. Mikrogranty dla mieszkańców
na inicjatywy własne.

ENERGIA LUDZI/Energia Społeczna

Wdrażamy narzędzia promujące
i ułatwiające podejmowanie
aktywności i współpracy:
Promocja Konińskiego
Budżetu Obywatelskiego
Wdrożenie systemu internetowego
składania i prezentacji wniosków KBO
Promocja Konkursu „Wielkopolska
Wiara Aktywnie Działa”
Warsztaty z przygotowywania projektów
Przewodniki, infografiki, edukacja

Otwieramy urząd
na mieszkańców:
e-Urząd. Rozwój e-usług, szerokie
udostępnianie informacji publicznej
i statystycznej, stworzenie mechanizmów
kompleksowej obsługi interesanta w biurze
obsługi. Poprawa funkcjonalności Biuletynu
Informacji Publicznej i miejskiego
portalu www.
Urzędowy System Informacyjny. Nawigacja
po urzędzie: tablice informacyjne, wizytówki
na drzwiach itp.
Uproszczenie języka komunikacji,
również pism urzędowych

Tworzymy programy pobudzające
aktywność obywatelską:
Lekcje obywatelskie w Centrum
Organizacji Pozarządowych
Lekcje obywatelskie w szkołach
Projekty i konkursy obywatelskie w
szkołach. Lokalne i ogólnopolskie. „Młodzi
Głosują”. „Młodzi w akcji”. ”Wybieram wybory”.
Kawiarenka Obywatelska
Rozwój wolontariatu. Konkurs
„Wolontariusz Roku”. Dzień Wolontariusza.
Programy wolontaryjne funkcjonujące
w placówkach oświatowych.

43

Jak działamy?

Wspieramy i promujemy działania
realizowane przez organizacje
pozarządowe, zwiększając ich udział
w realizacji działań w obszarach
zgodnych ze strategią:
Program Współpracy Samorządu Miasta
Konina z Organizacjami Pozarządowymi
i innymi podmiotami
Centrum Organizacji Pozarządowych.
Przestrzeń dla organizacji pozarządowych,
grup inicjatywnych i nieformalnych. Usługi
i formy wsparcia.
Organizacja spotkań i szkoleń
dla organizacji pozarządowych
Portal dla organizacji pozarządowych.
W ramach portalu miejskiego oraz BIP.
Mapa zasobów dla NGO.
Dedykowany organizacjom pozarządowym
profil na facebooku. Profil Centrum
Organizacji Pozarządowych.

Zwolnienia od podatku od nieruchomości
wykorzystywanych na potrzeby
prowadzenia przez stowarzyszenia
statutowej działalności wśród dzieci
i młodzieży w zakresie oświaty,
wychowania, nauki i techniki,
kultury fizycznej i sportu
Prezentacja organizacji pozarządowych
w czasie imprez miejskich
Otwarte konkursy oraz małe granty na
realizację zadań publicznych oraz wsparcie
zadań organizacji. W tym:
Małe granty dla NGO
Małe granty dla NGO ze środków PFRON
Dotacje dla NGO na działania
proekologiczne
Dotacje dla NGO na kulturę
Granty dla NGO na turystykę
Dotacje dla NGO na sport i rekreację
Dotacje dla NGO na sprawy społeczne
Granty dla NGO na edukację
Dotacje dla NGO na rozwój świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Udostępnianie otwartych zbiorów danych.
Rozwiązania oparte na Otwartych Danych
(Open Data). Wykorzystywanie potencjału
danych do generowania inicjatyw, aktywizacji
społeczeństwa. Transparentność miejskich
działań.

Konkurs "SuperNOVA"

Generator wniosków eNGO.
Platforma internetowa.

Konińska Rada Działalności
Pożytku Publicznego

Kampania „Bądź lokalny,
zostaw 1% w Koninie”

ENERGIA LUDZI/Energia Społeczna

Wspieramy i promujemy działania
budujące poczucie tożsamości,
identyfikacji i więzi z miastem:

Flagowe wydarzenia miejskie. Dni Konina.
Zawody Konne. Jarmark Św. Bartłomieja.
Tworzymy nowe odpowiadające
nowej idei Konina.

Budowanie tożsamości kulturowej
miasta, patriotyzmu lokalnego, dumy
z Konina. Propagowanie dziedzictwa
i różnorodności kulturowej.
Budowanie tożsamości poprzez sport,
turystykę i rekreację.

Flagowe wydarzenia sportowo-rekreacyjne:
Ogólnopolski Bieg Milowego Słupa. Regaty
Barbórkowe. Bieg o Lampkę Górniczą.
Tworzymy nowe odpowiadajace
nowej idei Konina.

Promocja słynnych koninianek i koninian
Kampania „Konin. Zobacz, jak tu ładnie”.
Działania o charakterze artystycznym,
turystycznym itp. z udziałem mieszkańców.
„Konin. Legendy miejskie”. Mapa.
Animacja szlaków miejskich. Wycieczki, gry
plenerowe, sztuki performatywne, mapy,
edukacja.
Flagowe wydarzenia kulturalne.
Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal
Piosenki i Tańca. Jazzonalia. Bluesonalia.
Chopinowskie Interpretacje Młodych. Tryptyk
Zaduszkowy Nie Wszystek Umrę. Muzyczne
Przestrzenie. Ogólnopolski Konkurs Filmów
Niezależnych im. prof. Henryka Kluby OKFA.
Przegląd Polskich Filmów Fabularnych
Debiuty. Salon Poezji i Literatury.
Międzynarodowy Festiwal Gospel nad
Wartą. Jarmark Świąteczny Kolęda na
Wysokości. Koncert Świętojański. Muzyka w
Ratuszu. Konwent Fantastyki Kokon. Nowe
Brzmienia MSTR. Festiwal PIRANIA - Ogień,
światło, pirotechnika. Tworzymy nowe
odpowiadajace idei Konina.

Akcje, konkursy, spotkania:
„Mała Ojczyzna”. Młodzieżowy konkurs
turystyczny. Osobista, nieoczywista
perspektywa. Formy artystyczne
i multimedialne.
„Cztery pory roku z Zofią”. Książki
Zofii Urbanowskiej i spotkania
z dziećmi i młodzieżą.
„Drzewo Roku”. Akcja z mieszkańcami ochrona jednego z najstarszych
drzew osiedla.
„Spacerki po Koninie”. Spacery
z przewodnikiem. Dla mieszkańców,
dzieci, młodzieży, turystów.
Dedykowane i tematyczne.
Wsparcie oddolnych działań kulturowych
budujących poczucie tożsamości i więzi z
miastem
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Wspieramy rozwój kultury żywej,
krytycznej, dostępnej, sprzyjającej
pożądanej zmianie społecznej,
włączającej, współtworzonej,
wychodzącej na ulice i wyciągającej
mieszkańców w przestrzeń miasta:
Kultura kształtowana demokratycznie.
Kulturotwórcza. Wykorzystywanie
w działaniach formy animacji
społecznych. Uruchamianie
innowatorskich działań.
„Otwórz okno na kulturę”. Wydarzenia
kulturalne na konińskich osiedlach.
Sztuka uliczna.
„Sztuka nas szuka”. Galeria prac artystów
związanych z Koninem w przestrzeni miasta.
„Muzyczny Bulwar”. Kameralne koncerty
na bulwarze.
„Ożywione ulice”. Aranżacja przestrzeni
miejskiej z wydarzeniami kulturalnymi,
np. letnie strefy relaksu z wystawami itp.,
które intensyfikują ruch w danej lokalizacji.
„Dobre Filmy na Bulwarze Nadwarciańskim”
„Kino pod Gwiazdami”
Spotkania literacko-dyskusyjne
w nieoczywistych miejscach w przestrzeni
miasta
Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych
z kulturowym ożywianiem przestrzeni
miejskiej

Animujemy kulturę młodzieżową
i dziecięcą sprzyjającą pożądanej
zmianie społecznej:
Miasto przyjazne dzieciom.
Warsztaty mistrzowskie,
międzypokoleniowe. Muzyczna Stajnia.
Koncerty i warsztaty dla młodzieży
z dorosłymi autorytetami muzycznymi.
Tematyczne produkcje teatralne i koncerty
dla dzieci i młodzieży. Kształtowanie
wartości i postaw społecznych. Młodzieżowe
spektakle teatralno-muzyczne MDK, Rock
z Mikołajem KDK.
Tematyczne wydarzenia integracyjne.
Zaczarowany Dzień Dziecka. Parada
Kundelków - Dzień praw zwierząt.
Full of Love - Koncert i piknik integracyjny.
Akcje dziecięco-młodzieżowe w ramach
Programu UNICEF „Miasto Przyjazne
Dzieciom”

Wykorzystujemy potencjał Konina jako
miasta postindustrialnego w kulturze:
Festiwale tematyczne wokół motywu
postindustrialnego i na terenach
poprzemysłowych. Fotoplenery
i fotografia postindustrialna. Bio Art.
Sztuka Ziemi.
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„Konin Lakes City”. Cykl imprez nad
miejskimi pokopalnianymi jeziorkami,
np. Konińska Noc Spadających Gwiazd.
Koncerty „Industrial”. Koncerty
w industrialnych przestrzeniach miasta.
Wsparcie oddolnych inicjatyw
rozwijających sztukę postindustrialną

Tworzymy programy
reintegrujące i wspierające
dla dzieci, osób dorosłych i rodzin:
Programy aktywizująco-wspierające oparte
na mieszkaniach chronionych.
Psycholog, prawnik, pracownik socjalny.
Programy aktywizująco-wspierające
oparte na mieszkaniach wspomagających
i treningowych. Program „Azymut Samodzielność!” pilotażowy projekt
dedykowany osobom z autyzmem
i zespołem Aspergera. Akademia Życia.
Programy zwiększenia dostępu osób
niepełnosprawnych do rehabilitacji
zawodowej i społecznej. Program „Asystent
osobisty osoby niepełnosprawnej”. „Program
wyrównywania różnic między regionami”.
Ośrodek Rehabilitacyjno-EdukacyjnoWychowawczy i Punkt Rehabilitacyjny.
Klub wsparcia rodziny z dzieckiem
z niepełnosprawnością. Środowiskowy Dom
Samopomocy dla osób z upośledzeniem
umysłowym. Warsztaty terapii zajęciowej.

Reintegracja poprzez sport. Koniński Klub
Sportowy Mustang. Mustang Young.
Program zwiększenia dostępu osób
z niepełnosprawnościami do życia
społecznego i zawodowego oraz do
edukacji. Program „Aktywny samorząd”.
Imprezy integracyjne oraz sportoworekreacyjne dla osób niepełnosprawnych.
Program wychodzenia z bezdomności.
Psycholog, prace społecznie użyteczne.
Ogrzewalnia dla bezdomnych. Noclegownia
i schronisko dla bezdomnych.
Program zapobiegający porzucaniu
dzieci „Szansa na życie”
Program interwencji dla osób w kryzysie.
Psycholog rodzinny.
Programy aktywizująco-wspierające
dla osób starszych, również
niepełnosprawnych. Dom Pomocy
Społecznej. Dzienny Dom Pomocy
Społecznej. Turniej gier stolikowych.
Konińska Karta Rodziny 3+
Programy zwiększające świadomość praw.
Edukacja i poradnictwo konsumenckie.
Olimpiada wiedzy konsumenckiej.
Bezpłatne poradnictwo prawne.
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Priorytetowe
projekty rozwojowe

Nowy przejrzysty
system
konsultacji
społecznych

System grantowy
dla inicjatyw
oddolnych

e-Urząd
i Platforma
Otwarte Dane
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Ożywione ulice.
Kultura na ulicach

Inkubatory kultury
i aktywności
na Starówce.
Kreatywne miejsca
dla młodych
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Energia
Ludzi

Wyzwalanie
Kreatywności
i Przedsiębiorczości

Konin potrzebuje nowych, odważnych
idei i pomysłów oraz ludzi i organizacji,
które będą je skutecznie wdrażać.
Będziemy budować ekosystem
innowacji, wspierać rozwój projektów
badawczych oraz inspirować do szukania
nowych, przełomowych ścieżek rozwoju.

KONIN ZIELONE MIASTO ENERGII
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Co robimy?

Dostosowujemy sposoby
nauczania do kształtowania
kreatywnego, odpowiedzialnego
i szczęśliwego człowieka.
Uczymy kompetencji niezbędnych
w nowoczesnej gospodarce.

Tworzymy warunki do rozwoju
liderów, talentów i biznesu.

ENERGIA LUDZI/Wyzwalanie Kreatywności i Przedsiębiorczości

Jak działamy?

Wprowadzamy nowe metody nauczania
formalnego i pozaformalnego na
wszystkich szczeblach edukacji.
Uczymy kompetencji miękkich:
Nauka kompetencji przyszłości:
kompetencje międzykulturowe,
myślenie projektowe, sprawność
adaptacyjna, międzydyscyplinarność,
kompetencje cyfrowe, przetwarzanie
danych, wnioskowanie, synteza
danych, inteligencja emocjonalna,
współpraca. Uczenie samodzielnego
zdobywania wiedzy, niezależnego
myślenia, kreatywności, pracy w
grupach, samoakceptacji. Metody pracy
projektowej. Nauka przez działanie.
Projekt „Szkoła Naszych Marzeń”:
Mapa Standardów „Szkoły Naszych
Marzeń”
Koniński Dzień Relacji. Budowanie relacji
opartych na empatii, szacunku
i wzajemnym zrozumieniu. Wzmacnianie
społeczności szkolnych: nauczycieli,
uczniów, rodziców.

Projekty inne:
„Storytime”. Integrujące zajęcia z języków
obcych.
„Cisza, czytamy!”. Silence, on lit!
Swobodne czytanie na lekcjach.
Projekt „Ogarnij inżynierię”. Nauka
projektowania i eksperymentowania.
Twórcze projekty młodzieżowe
i międzypokoleniowe. Nowe kompetencje
i integracja.

Wprowadzamy narzędzia ułatwiające
przeprowadzenie zmiany oraz integrujemy
środowisko wokół idei nowej edukacji:
Szkoła w chmurze Microsoft. Wdrożenie
oprogramowania Office 365 we wszystkich
placówkach oświatowych. Połączenie
placówek platformą One Drive, Microsoft
Teams, Exchange, SharePoint.
Koniński Kongres Edukacyjny
Edukacja na kanapie. Cykl spotkań wymiany
doświadczeń prowadzonych przez liderów
zmian z konińskich placówek.

Budowanie zespołów i relacji. Rozwój
kompetencji liderów.

Profil na facebooku z grupą wymiany
doświadczeń

Tworzenie strategii wprowadzenia
systemowej zmiany w konińskiej edukacji

Blog „Szkoła Naszych Marzeń,
w stronę relacji a nie racji”

Projekty placówek oświatowych.
Np. „TIK-TAK! Nowoczesne metody
i dydaktyka cyfrowa przyszłością w
nauczaniu”.
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Wprowadzamy programy kształtujące
prawidłowe postawy i metody
wychowawcze oparte na szacunku,
empatii i komunikacji bez przemocy
oraz zapewniające wychowanie
w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu:
Program rodzinnej pieczy zastępczej.
„Czekając na miłość rodzicielską”.
Rodzinny Dom Dziecka
Programy wsparcia rodzin zagrożonych
problemami opiekuńczo-wychowawczymi,
w kryzysie i dla rodzinnych form pieczy
zastępczej
Program profilaktyczno-edukacyjny
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci
dla uczniów szkół podstawowych
Innowacyjne narzędzia wychodzenia
z międzypokoleniowego kręgu przemocy
współtworzone z młodzieżą. Gra społecznoedukacyjna, etiuda filmowa.
Szkoła dla rodziców i wychowawców.
Indywidualne konsultacje i porady
wychowawcze. Zajęcia i warsztaty. Miejska
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Wspieramy rozwój innowacyjnych
projektów i prac badawczych, których
celem są nowe rozwiązania problemów
społecznych i gospodarczych miasta
oraz jego rozwój zgodny ze strategią:
Nagroda Miasta za wyróżniającą się pracę
magisterską w temacie związanym
z miastem i przedstawiającym możliwe do
wykorzystania w mieście rozwiązania.
Program wspierania innowacyjnych
projektów interdyscyplinarnych:
społecznych, technologicznych,
biznesowych itp. Dofinansowanie prac
badawczych przez samorząd i biznes.
Stypendia dla badaczy i innowatorów

Wprowadzamy programy dla
utalentowanej młodzieży i osób
dorosłych zachęcające do pozostania,
odwiedzenia lub zamieszkania w Koninie:
Program „Konin przyciąga ludzi z energią”.
Konkurs dla utalentowanych absolwentów
szkół średnich zachęcający do podjęcia
nauki na konińskich uczelniach z nagrodą
„darmowy rok życia studenckiego w Koninie”.
Nagrody dla lokalnych twórców
i animatorów kultury
Dzień Animatora Kultury
Stypendia dla dorosłych artystów
Pomoc materialna i finansowa dla nowych,
młodych, wykształconych osadników
Program rezydencji artystów
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Rozwijamy talenty i kreatywne
pasje poza szkołą:
Edukacja eksperymentalna, nieformalna
nauka projektowania i rzemiosła, realizacja
własnych pomysłów, zrób-to-sam
Edukacja artystyczna młodzieży
(taniec, wokal, instrumenty, sztuki
wizualne, teatr, recytacja, film)
Stypendia dla uzdolnionych artystycznie
konińskich uczniów

Tworzymy wyspecjalizowane kierunki
nauczania na potrzeby pracodawców
i nowoczesnej gospodarki:
Kompetencje mieszkańców dostosowane
do wymagań obecnego i przyszłego
rynku pracy.
Upowszechnianie kształcenia ustawicznego.
Zwiększenie elastyczności w podejmowaniu
pracy w nowych branżach.
Program przekwalifikowania dla
pracowników tradycyjnego sektora
paliwowo-energetycznego
i branż powiązanych
Kierunki związane z energią odnawialną
w szkołach zawodowych. Pracowania
energii odnawialnej w Centrum Kształcenia
Zawodowego.
Rozwój klas patronackich w szkołach
zawodowych
Profilowanie istniejących kierunków
zawodowych

Finansowane ze środków zewnętrznych,
w tym unijnych, projekty szkolne
rozwijające zawodowe kompetencje
uczniów i kadry
Pozyskanie kadry do kształcenia
w kierunkach dostosowanych
do przyszłego rynku pracy
Kierunki związane ze spedycją i logistyką

Realizujemy programy pobudzania
przedsiębiorczości wśród młodzieży,
w tym przedsiębiorczości społecznej.
Rozwijamy kompetencje kadry uczącej
przedsiębiorczości:
„Akademia Młodej Przedsiębiorczości”.
Program edukacyjno-konkursowy
dla studentów.
Cykl spotkań młodzieży z przedsiębiorcami
Konkurs „Pomysł na biznes”. Warsztaty
dla uczniów szkół ponadpodstawowych
w formule Start-up Shaker. Prezentacja
pomysłów przed przedsiębiorcami.
Szkolne inkubatory przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczość społeczna.
Szkolenie nauczycieli przedsiębiorczości.
Wyposażenie w nowe innowacyjne
narzędzia nauczania.
Projekt „Przedsiębiorczość społeczna
młodzieży”. Projektowanie nowego
dedykowanego rozwiązania dla Konina.
Portal www o przedsiębiorczości dla
młodzieży
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Inspirujemy, udostępniamy narzędzia
i zasoby ułatwiające akcelerację
pomysłów biznesowych oraz rozpoczęcie
działania:
Cykl materiałów o konińskich firmach
z obszaru rewitalizacji Starówka. Artykuły,
audycje radiowe, filmy, podcasty promujące
konińskie firmy.
Opiekun oraz ulotka dla
młodego przedsiębiorcy
Dotacje na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Inkubator Zielonych Startupów
Szkolenia i warsztaty dla osób planujących
własny biznes (i doszkalające dla
funkcjonujących przedsiębiorców)
Udział w targach franczyzy. Targi
dedykowane m.in. osobom, które chciałyby
rozpocząć własną działalność, a nie mają
konkretnego pomysłu biznesowego.
Portal www o narzędziach i zasobach

Prowadzimy promocję edukacji
zawodowej oraz udostępniamy narzędzia
i zasoby ułatwiające wybór dalszej
edukacji i drogi zawodowej. Tworzymy
platformy kontaktu pomiędzy firmami
poszukującymi pracowników
a absolwentami szkół:

Noc Zawodowców
Koniński Festiwal Zawodów
Koniński Dzień Nauki i Techniki
Pakiet informacyjny o szkołach
ponadpodstawowych ułatwiający podjęcie
decyzji co do dalszej edukacji w szkole
średniej.
Portal dla młodzieży i studentów
wchodzących na rynek pracy
Płatne staże dla absolwentów szkół
ponadpodstawowych i uczelni
w spółkach miejskich i konińskich firmach
Dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika
Program pomocy w wejściu na rynek pracy
dla ludzi młodych zaliczających się do
grupy NEET.
„Firmy, do których możesz wrócić”.
Wizyty studyjne, warsztaty dla uczniów
szkół ponadpodstawowych i studentów
w firmach regionu.
Konferencja typu WorkGate organizowana
przy współpracy z firmami. Firmy organizują
warsztaty, do których kwalifikują na
podstawie CV absolwentów. Przeprowadzają
proces rekrutacyjny. Specjaliści podpowiadają,
jak spełniać oczekiwania pracodawców.

Tworzymy warunki do podejmowania
aktywności zawodowej:
Żłobek i kluby malucha
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Aktywizujemy i wspieramy rozwój
kompetencji liderów - liderów samorządu
i społeczności lokalnych, biznesmenów,
studentów, uczniów szkół średnich,
uczniów szkół podstawowych:
Program identyfikowania i wsparcia
lokalnych liderów
Szkoła Lokalnych Liderów. Prężny
i nowoczesny program rozwoju liderów
– samorządu i społeczności lokalnych,
przedsiębiorców obecnych i aspirujących itp.
Dla mieszkańców Konina, którzy chcą nabyć
umiejętności pozwalające im realizować
działania na rzecz lokalnej społeczności.
Kształtowanie szeroko rozumianej
postawy przedsiębiorczej oraz poczucia
odpowiedzialności społecznej.

Aktywizujemy i wspieramy właścicieli
małych biznesów w rozwoju zwiększając
ich konkurencyjność oraz udział
w realizacji działań w obszarach
zgodnych ze strategią:
System ulg i zwolnień podatkowych dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy oraz na wspieranie nowych inwestycji
System preferencji dla lokalnych
przedsiębiorców w realizacji
inwestycji komunalnych

Transformacja konińskich mikro i małych
firm. Program „Małe wielkie zmiany”
pomagający w dopasowaniu oferty, działań
marketingowych, sprzedażowych itp.
do zmieniających się warunków rynkowych.
Preferowane branże OZE, ochrona
środowiska, gastronomia oraz firmy
z obszaru rewitalizacji Starówka.
Udostępnianie otwartych zbiorów danych.
Wykorzystywanie potencjału Otwartych
Danych (Open Data) do przyciągania
inwestorów, generowania inicjatyw
gospodarczych, rozwoju już istniejących
przedsiębiorstw, wzrostu konkurencyjności
miasta.
Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych
z organizacją wydarzeń szkoleniowych
dotyczących poszczególnych aspektów
prowadzenia firmy
Koniński Portal Gospodarczy i newsletter
dla przedsiębiorców. Źródło informacji,
porad i przewodników pomagających
w uruchamianiu i rozwoju działalności
przedsiębiorstw.
Dedykowany przedsiębiorczości
profil na Facebooku. Źródło informacji
o wydarzeniach gospodarczych, szkoleniach,
warsztatach, targach, konkursach, relacje
z realizowanych działań. Budowanie postaw
przedsiębiorczych.
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Tworzymy warunki do sieciowania
oraz nawiązywania współpracy
międzysektorowej. Łączymy ludzi wokół
ważnych dla nich tematów:
Między przedsiębiorcami, między
biznesem a instytucjami kultury,
między biznesem a szkołami itp.
w celu zwiększenia wykorzystania
i pomnażania lokalnych zasobów
oraz realizacji strategii miasta.
Konsorcjum Marki Konin. Program
partnerstwa międzysektorowego
w celu wspierania rozwoju i promowania
lokalnych firm poprzez wspólne
projektowanie i realizację inicjatyw
dla lokalnej społeczności.
Wydarzenia integrujące przedsiębiorców.
Wykorzystanie innowacyjnych metody
sieciowania, takie jak World Cafe, Open
Space Technology, mikroprezentacje firm.
Cykliczne spotkania przedsiębiorców
z prezydentami w formule World Cafe
(Kawiarenka)
Gala Konińskiego Biznesu wraz
z konkursem o Statuetkę Złotego Konia.
Nowe kategorie wyróżnień: mecenas kultury,
firma wspierająca lokalną społeczność,
wspierająca młodzież, osiągnięcia w branży
OZE, innowacyjna firma. Wyróżnienia dla
młodych przedsiębiorców i młodych firm.

Konkurs Przedsiębiorca z Sercem.
Promowanie społecznej
odpowiedzialności biznesu.
Wspólne posiedzenia Konińskiej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, Rady
Seniorów, Powiatowej Społecznej Rady
ds. Osób Niepełnosprawnych,
Młodzieżowej Rady Miasta
Konin Miasto Kobiet. Koncerty,
wystawy, spotkania autorskie,
warsztaty oraz akcje promocyjne.
Wieczory z biznesem i kulturą. Spotkania
włączające instytucje kultury i firmy
z powiatu, gmin aglomeracji konińskiej
oraz Wielkopolski wschodniej do tworzenia
wspólnych inicjatyw i wymiany doświadczeń.
Program partnerstwa między biznesem
a organizacjami społecznymi
Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych
z organizacją wydarzeń dotyczących
sieciowania lokalnych przedsiębiorców.
Warsztaty, prelekcje, tzw. randki biznesowe,
webinary z ekspertem, wspólna praca
warsztatowa uczestników spotkania,
streaming z miast partnerskich.

ENERGIA LUDZI/Wyzwalanie Kreatywności i Przedsiębiorczości

Rozwijamy nowoczesne, kreatywne
i przyjazne przestrzenie do nauki
i do rozwoju biznesu:
Rozwój organizacji doradczych
i szkoleniowych skoncentrowanych
na biznesie i tworzeniu start-upów.
Program Przyjaznej Przestrzeni Szkolnej.
Finansowanie przemiany przestrzeni
szkolnych. Szafki dla uczniów i inne elementy
wyposażenia zwiększające komfort, sprzyjące
nauce i tworzeniu pozytywnej atmosfery.
Inkubator Przedsiębiorczości „Kreatornia”.
(Budynek na ul. Wojska Polskiego). Miejsce
wspierające innowacyjne, kreatywne osoby
i firmy w działalności rynkowej. Przestrzeń
do coworkingu, szkoleń, warsztatów na
temat prowadzenia firm z branż kreatywnych
i innowacyjnych. Przestrzeń dla mieszkańców
na cele kulturalne, integracyjne i aktywizację.
Zintegrowane Centrum Obsługi Biznesu
dla Aglomeracji Konińskiej. Współpraca
z powiatem i gminami powiatu.

Tworzymy warunki do rozkwitu
małego biznesu na konińskiej Starówce
w ramach programu „Rewitalizacja
Konińskiej Starówki”:
Strategia ożywienia i finansowania
programu „Rewitalizacja Konińskiej
Starówki”
Aktywizacja przedsiębiorców z obszaru
rewitalizacji „Starówka”. Działania
integrujące, doradztwo indywidualne
dla firm z obszaru rewitalizacji,
platforma wymiany doświadczeń.
„Lokal na Starówce”. Udostępnianie wolnych
lokali z zasobu Miasta.
Akcja promocyjna „Smacznie na Starówce”
Akcja promocyjna „Starówka dla
Kreatywnych”
Portal Rewital Konin. Popularyzowanie
przedsiębiorstw na obszarze rewitalizacji.
Partycypacja społeczna
z przedsiębiorcami Starówki

Rozwój nowoczesnej infrastruktury
konferencyjnej. Poszukiwanie
i wsparcie inwestorów.
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Priorytetowe
projekty rozwojowe

Przemiana w edukacji
„Szkoła Naszych Marzeń”

Program Przyjaznej
Przestrzeni Szkolnej

Szkoła
w chmurze
Microsoft

ENERGIA LUDZI/Wyzwalanie Kreatywności i Przedsiębiorczości

Zintegrowane Centrum
Obsługi Biznesu
Aglomeracji Konińskiej

Inkubator
Przedsiębiorczości
„Kreatornia”
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Zielona
Energia

Nowe Źródła
Energii i Biznesu

Nowoczesny Transport
i Ekologiczna Infrastruktura

Co chcemy
osiągnąć?
Konin to miasto,
w którym ludzie
dobrze zarabiają
na nowoczesnych
technologiach,
dbając o środowisko.
Wykorzystują biznesowo
naturalne, zielone
zasoby i centralną
lokalizację miasta.

65

Zielona
Energia

Nowe Źródła
Energii i Biznesu
Inwestycja w alternatywne źródła
energii to nie tylko konieczna odpowiedź
na zachodzące zmiany klimatyczne,
ale również szansa na stabilny
rozwój ekonomiczny Konina i jego
mieszkańców.
Oprzemy rozwój miasta o specjalizację
w produkcji energii. Wykorzystamy
potencjał ludzi, terenów inwestycyjnych
oraz walorów naturalnych do budowania
nowych źródeł bogactwa dla miasta.

KONIN ZIELONE MIASTO ENERGII
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Co robimy?

Inwestujemy w odnawialne
źródła energii, rozwój nowych
technologi oraz miejsca tworzące
innowacje.
Przyciągamy nowe gałęzie biznesu
oparte o nowoczesne technologie,
usługi biznesowe, logistyczne
i branże kreatywne.

ZIELONA ENERGIA/Nowe Źródła Energii i Biznesu

Jak działamy?

Inwestujemy w nowe źródła energii
odnawialnej i rozwijamy istniejące:
Produkcja energii z odpadów. Miejski Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. - Zakład Termicznego
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
Biogazownia z odzyskiem energii
elektrycznej. Budowa instalacji z systemem
fermentacji i kompostowania
z dojrzewaniem na placu wraz z odzyskiem
energii elektrycznej z gazu.
Ciepłownia geotermalna
na wyspie Pociejewo
Biogazownia przy PWiK. Regionalna
Instalacja Zagospodarowania Osadów
Ściekowych z wykorzystaniem układu
kogeneracyjnego na terenie Oczyszczalni
Ścieków Lewy Brzeg.
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie
spółek miejskich. PWiK, MZGOK, PGKiM,
MPEC.
Elektrownie wiatrowe (np. na terenie
os. Janów, po zmianie przepisów prawa).
Stacja wodorowa. Na miejskich stacjach
paliwowych PWiK, PKS, MZK.
Wymiana miejskiego oświetlenia na
oświetlenie typu LED. Sukcesywna wymiana
źródeł oświetlenia na energooszczędne,
stosowanie paneli fotowoltaicznych i
gromadzenie energii w akumulatorach, które
oddają ją w nocy na oświetlenie.

Budujemy programy i partnerstwa
zwiększające potencjał transformacji.
Angażujemy mieszkańców,
przedsiębiorców, instytucje
w transformację energetyczną:
Klaster energii „Zielona Energia Konin”.
Sieć współpracy podmiotów na rzecz
zmian w obszarze gospodarki niskoemisyjnej
i zrównoważonej energii. Integracja
potencjałów oraz podmiotów związanych
z rynkiem energetycznym, a w szczególności
z rynkiem OZE oraz bilansowanie
zarządzania energią.
Współpraca z Zespołem Elektrowni Pątnów
Adamów Konin w procesie transformacji
elektrowni z zasilania węglem na
odnawialne źródła energii
Współpraca w ramach Platformy Regionów
Powęglowych w celu uzyskania wsparcia
UE w transformacji energetycznej dla
Wielkopolski wschodniej
Wspólny plan działania związany
z transformacją gospodarczą Wielkopolski
wschodniej. Współpraca samorządu miasta,
powiatu, gmin z sektorem prywatnym
branży energetycznej i kooperujących oraz
stroną społeczną. Program sprawiedliwej
transformacji.
Współpraca w ramach Wielkopolskiej
Platformy Wodorowej. Wykorzystanie
wodoru jako zielonego źródła energii.

Farmy fotowoltaiczne
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Współpraca międzysektorowa
i międzyregionalna w celu zwiększenia
kompetencji i wspólnego realizowania
projektów związanych z transformacją
energetyczną
Kampania społeczna wspierająca proces
transformacji oraz narzędzia ułatwiające
przechodzenie gospodarstw domowych
i firm na odnawialne źródła energii.
We współpracy z Agencją Rozwoju
Regionalnego, Powiatem Konińskim
oraz gminami Wielkopolski wschodniej.
Zachęty inwestycyjne dla firm
do stosowania ekologicznych
rozwiązań technologicznych

Tworzymy programy przyciągania
inwestycji, w tym związanych
z wytwarzaniem energii oraz branżami
powiązanymi. Prowadzimy
promocję gospodarczą miasta
i terenów inwestycyjnych:
Wydział Obsługi Inwestora. Profesjonalna
i kompleksowa obsługa i wsparcie inwestora.
System ulg i zwolnień podatkowych dla
przedsiębiorców tworzących nowe miejsca
pracy oraz na wspieranie nowych inwestycji
(pomoc regionalna)

Baza gruntów inwestycyjnych
Rozwój terenów mieszkaniowych
i inwestycyjnych. Scalenia i podziały
nieruchomości na terenie miasta. Budowa
infrastruktury technicznej i drogowej.
Oferta inwestycyjna dla nowych energii
i branż powiązanych. Aktywne poszukiwanie
inwestora. Przyciąganie zasobów
inwestorów mobilizujących potencjał własny
mieszkańców i lokalnych firm,
a nie powodujących jego wypieranie
czy marginalizowanie.
Udostępnianie otwartych zbiorów danych.
Wykorzystywanie potencjału Otwartych
Danych (Open Data) do przyciągania
inwestorów, wzrost konkurencyjności miasta.
Portal www dedykowany inwestorom
Promocja gospodarcza miasta
i oferty inwestycyjnej
Współpraca z samorządami aglomeracji
konińskiej oraz lokalnymi instytucjami
otoczenia biznesu w zakresie promowania
ofert inwestycyjnych
Rozwój infrastruktury drogowej
zwiększający dostępność terenów
inwestycyjnych

ZIELONA ENERGIA/Nowe Źródła Energii i Biznesu

Tworzymy miejsca wspierające rozwój
innowacji, wykorzystujące istniejący
potencjał wiedzy w dziedzinie energetyki
i rozwój nowej technologii:
Wszystko po to, by stać się ośrodkiem
eksperckim w tej dziedzinie, budować
markę, tworzyć nowe miejsca pracy
w ośrodkach badawczych wspierających
nowe technologie oraz energetykę
konwencjonalną.
Park Przemysłowo-Technologiczny "Zielona
Energia". Miejsce rozwoju nowych sposobów
na wytwarzanie, magazynowanie
i zarządzanie energią.

Tworzymy programy przyciągania
inwestycji związanych z logistyką.
Przyciągamy branżę kreatywną
i nowoczesne usługi biznesowe:
Wykorzystujemy pełny potencjał
walorów lokalizacyjnych miasta –
położenia w centralnej części Polski,
na styku szlaków komunikacyjnych.

Zachęty dla mikroprzedsiębiorców.
Inwestycja w Koninie w nieruchomość
daje szansę na zwolnienie z podatku
dochodowego na 10 lat. Ustawa
o wspieraniu nowych inwestycji.

Promujemy i pomagamy w rozwoju
lokalnych ekologicznych produktów,
lokalnych wytworów, smaków,
kulinariów. Budujemy partnerstwa
międzysektorowe zwiększające
wykorzystanie lokalnych bogactw.
Pozyskujemy i dystrybuujemy środki
na ich rozwój:
Księga wyrobów regionalnych.
Rejestracja, ochrona, promocja.
Współpraca międzysektorowa w celu
promocji lokalnych bogactw. Cydr, wina,
miód, ryby w lokalnych restauracjach itd.
Fundusz Rozwoju Bogactw Ziemi Konińskiej

Zwiększamy zdolność własną
do pozyskiwania funduszy.

Budowa terminala intermodalnego
Rozwój infrastruktury pod działania
nowoczesnych usług biznesowych,
w tym z branży IT oraz BPO/SSC.
Poszukiwanie i wsparcie inwestorów.
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Priorytetowe
projekty rozwojowe

Całkowicie uzbrojone
i dobrze skomunikowane
grunty inwestycyjne

Scalenie gruntów
pod inwestycje

Ciepłownia
geotermalna
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Klaster „Zielona Energia Konin”.
Energetyka obywatelska

Partnerstwa
na rzecz transformacji.
Wspólny plan działań
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Zielona
Energia

Nowoczesny
Transport
i Ekologiczna
Infrastruktura
Ekologiczna infrastruktura staje
się odpowiedzialnością wszystkich
współczesnych miast.
Wykorzystamy nowe niskoemisyjne
technologie w transporcie oraz w
budownictwie, aby pozytywnie wpływać
na środowisko. Zwiększymy komfort
poruszania się po mieście i okolicach dla
mieszkańców i przyjezdnych.

KONIN ZIELONE MIASTO ENERGII
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Co robimy?

Rozwijamy alternatywne
środki transportu i integrujemy je
z istniejącą Infrastrukturą miejską.

Budujemy ekologiczną
infrastrukturę transportową,
mieszkaniową, ciepłowniczą
i użyteczności publicznej.

ZIELONA ENERGIA/Nowoczesny Transport i Ekologiczna Infrastruktura

Jak działamy?

Rozwijamy ofertę autobusów
elektrycznych, hybrydowych
i wodorowych:
Niskoemisyjny transport miejski. Autobusy
o napędzie elektrycznym, hybrydowym
oraz wodorowym. Ładowarki do autobusów
elektrycznych z podłączeniem sieci
energetycznej zasilającej stacje ładowania.

System Informacji Pasażerskiej
Rozbudowa parkingów połączonych
z systemem komunikacji miejskiej. Węzły
przesiadkowe. Parkingi typu Park&Ride.

Sieć ścieżek rowerowych

Poprawa jakości infrastruktury drogowej.
Ograniczanie negatywnych skutków
oddziaływania na środowisko i zdrowie
ludzi. Unikanie dysharmonii i dużych zmian
krajobrazu, a także ingerencji w system wód
powierzchniowych i podziemnych
oraz w systemy odwodnienia i melioracji.
Unikanie negatywnych oddziaływań
akustycznych i drgań.

Rozwój systemu konińskiego roweru
miejskiego. Wzrost dostępności.

Infrastruktura drogowa łącząca
dwie części miasta

Wprowadzanie innych środków transportu
w zgodzie z potrzebami mieszkańców
oraz pojawiającymi się nowymi
czystymi technologiami

Modernizacja i wyposażenie przystanków
MZK w elektroniczne tablice z zestawami
fotowoltaicznymi

Inwestujemy w alternatywne
środki transportu:

Tworzymy zintegrowany system
poruszania się po mieście, nakierowany
na podniesienie jakości życia w mieście
oraz obniżenie wpływu transportu
na środowisko:

Wdrożenie zintegrowanego systemu
zarządzania ruchem drogowym
Dworzec Kolejowy połączony
z systemem tradycyjnej i alternatywnej
komunikacji miejskiej

Nowy Plan Zrównoważonej Mobilności
Miejskiej. Współpraca z sąsiednimi
samorządami.
Aplikacja do zarządzania flotą pojazdów
oraz system informacyjny tablic wraz
z systemem dyspozytorskim
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Realizujemy inwestycje i rozwijamy
programy zwiększające wykorzystanie
alternatywnych środków transportu
i zbiorowej komunikacji:
Karta Miejska
Darmowa komunikacja miejska
dla uczniów konińskich szkół
Czytelny i dopasowany do potrzeb
mieszkańców rozkład jazdy
Ulepszenie komunikacji nocnej
Aplikacja do zakupu biletów
na przejazdy autobusami MZK
oraz do opłacania postoju pojazdów
w płatnej strefie parkowania
Aplikacja z rozkładem jazdy
i proponowanymi trasami
oraz czasem przejazdu
Akcja „Dzień bez samochodu”
Autobus Starówka. Ekologiczny autobus
całodobowy obsługujący Starówkę
oraz pozostałą część miasta.
Budowa sieci miejskich stacji paliw
"Zielona" dla niskoemisyjnego transportu.
Punkty ładowania baterii do pojazdów
elektrycznych. Gaz CNG. Stacja wodorowa.

Budujemy w technologiach pasywnych
oraz stosujemy proekologiczne
rozwiązania - budynki mieszkaniowe,
użyteczności publicznej, przestrzeń
miejska:
Niskoemisyjne budynki użyteczności
publicznej. Remonty infrastruktury
oświatowej i sportowej.
Nowoczesne i przyjazne osiedla MTBS
„Mieszkania na najem z dojściem
do własności”
Nowoczesne i przyjazne osiedla MTBS
w ramach społecznego budownictwa
czynszowego (SBC)
Budowa instalacji fotowoltaicznych
na dachach MTBS
Wymiana oświetlenia tradycyjnego
na LED z czujnikami w MTBS
Program na instalację fotowoltaiki do
zasilania systemów klimatyzacyjnych
w nowych obiektach publicznych i
prywatnych
Wymiana myjni autobusowej
na oszczędną i ekologiczną w MZK
oraz budowa ekologicznej myjni w PWiK
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody.
Adaptacja do zmian klimatu oraz
ograniczenie jego skutków.

ZIELONA ENERGIA/Nowoczesny Transport i Ekologiczna Infrastruktura

Modernizujemy systemy grzewcze
oraz izolacje w istniejących budynkach.
Przebudowujemy sieci i systemy
ciepłownicze:
Kompleksowa modernizacja energetyczna
wielorodzinnych budynków mieszkalnych
zasobu miasta. Likwidacja pieców
węglowych poprzez podłączanie budynków
do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie
budynków.
Likwidacja pieców węglowych w budynkach
prywatnych. Dotacje celowe na wymianę
systemu ogrzewania c.o. i c.w.u. przy
wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań
i odnawialnych źródeł energii.
Program „Czyste Powietrze”
dla budynków jednorodzinnych
Likwidacja pokryć dachowych
zawierających azbest
Przebudowa systemu ciepłowniczego
Konina. Poprawa efektywności
energetycznej, skrócenie czasu dopływu.
Przebudowa sieci i węzłów ciepłowniczych
w Koninie. Przejście z węzłów grupowych
i sieci niskoparametrowych na węzły
indywidualne i sieci wysokoparametrowe.

Likwidacja kotłowni na Łężynie. Zmiana
źródła ciepła wymaga poprowadzenia
sieci gazowniczej do odbiorców.
Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej
Wsparcie instalacji fotowoltaiki
wśród mieszkańców i firm

Rozwijamy recykling odpadów
oraz zagospodarowanie wody
deszczowej:
Modernizacja istniejącej instalacji odzysku,
w tym recyklingu selektywnie zebranych
odpadów komunalnych – kompostowni
Rozwój rozwiązań regeneracji cyklu
wodnego w mieście. Opracowanie
standardów wód opadowych.
Zagospodarowanie wody deszczowej
w budynkach wspólnot i spółdzielni
mieszkaniowych
Zagospodarowanie wody deszczowej
w budynkach publicznych i prywatnych
Wykorzystanie wody deszczowej w MTBS
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Priorytetowe
projekty rozwojowe

Autobusy elektryczne,
wodorowe, hybrydowe

Stacja tankowania
pojazdów wodorem

Ścieżki i stacje
rowerowe
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Niskoemisyjny
i wysokowydajny system
ogrzewania miasta

Kompleksowy pogram
likwidacji pieców
w budynkach komunalnych.
Termomodernizacja.
Ciepło MPEC
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Wskaźniki
Poziom pyłu PM10 w Koninie
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Wpływy z PIT w przeliczeniu
na jednego mieszkańca

1544 zł
1251 zł
968 zł

Konin

955 zł

Kalisz

1562 zł

1062 zł

1072 zł

756 zł

2018
2014

Piła

Leszno
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Zieleń
w Mieście

Zdrowy
Styl Życia
Przestrzeń
dla Ludzi

Co chcemy
osiągnąć?

Mieszkańcy Konina
chętnie wychodzą
z domu, żeby wspólnie
spędzać czas w przyjaznej
przestrzeni miejskiej.
Mają gdzie odpocząć. Łatwo
i przyjemnie przemieszczają
się po mieście. Dbają
o siebie i przyrodę.
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Zieleń
w Mieście

Zdrowy
styl życia

Człowiek jest częścią natury.
Organizm ludzki rozwija się najlepiej,
gdy żyje w harmonii z przyrodą.
Będziemy tworzyć otoczenie sprzyjające
zdrowiu psychicznemu i fizycznemu
mieszkańców oraz budować świadomość
korzyści płynących z kontaktu z naturą.
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Co robimy?

Włączamy mieszkańców
w działania prozdrowotne
i ekologiczne.

Rewitalizujemy i rozbudowujemy
tereny zielone oraz dbamy o
bioróżnorodność.

ZIELEŃ W MIEŚCIE/Zdrowy Styl Życia

Jak działamy?

Angażujemy mieszkańców
w inicjatywy proekologiczne.
Prowadzimy edukację ekologiczną:
Kampanie edukacyjne dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Proekologiczny
projekt edukacyjny "Świat czysty jest
piękniejszy!". Aplikacja mobilna, festyny,
konkursy. Centrum Edukacyjne MZGOK.
Aktywizujące akcje społecznościowe.
Akcja roślina za odpady.
Ekologiczne projekty w szkołach
i przedszkolach budujące świadomość
i zmieniające zachowania. Np. „Wonders
of Waste” Cuda z odpadów.
Programy certyfikacyjne dla placówek
oświatowych typu Green Flag Eco-School
i inne konkursowe. Zielone przedszkole.
Zielone Klasy i doposażenie szkół.
Kształcenie ekologiczne uczniów.
Zajęcia z kształtowania postaw
ekologicznych na każdym poziomie
nauczania
Wykształcona kadra do przyszłych
działań ekologicznych i edukacyjnych
Mini Park Ekologiczny przy PWiK. Edukacja
o recyklingu wody i odpadów.
Wsparcie organizacji spektakli, akcji
i konkursów dla dzieci i młodzieży
kształtujących proekologiczne postawy
Usługi miejskie płatne butelkami PET
jako doładowanie karty miejskiej

Kosze do segregacji w przestrzeni
publicznej
Konkursy na uzielenianie i ukwiecanie
balkonów oraz na zakładanie ogródków
osiedlowych przez mieszkańców inicjowane wśród zarządów wspólnot
mieszkaniowych
Zakładanie zielonych ogródków
tzw. ogrodów społecznych
w placówkach oświatowych
Targi kwiatów i roślin na bulwarze
w okresie wiosennym

Promujemy aktywność fizyczną:
Uczniowskie kluby sportowe
Orliki. Animacja sportu w czasie
wolnym od szkoły.
Wspieramy rozwój oddolnych inicjatyw
uprawiania sportów miejskich. Rolkostrady,
rolkowiska, pumptracki (tory rowerowe),
street workout, kluby frisbee i biegacza, joga
w przestrzeni miejskiej, trasy nordic walking
wokoło osiedli, parkruny, nightskating, regaty
żeglarskie, rajdy rowerowe, ninja challenge,
zawody MTB itp.
Program „Sportowy Konin”.
Szkolenia uzdolnionych sportowo
w wybranych dyscyplinach sportu.
Zawody, konkursy, turnieje.
Igrzyska dzieci i młodzieży szkolnej
Feriada. Rozgrywki halowej piłki nożnej
podczas ferii szkolnych.
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Sportowe Podsumowanie Roku.
Nagrody za osiągnięcia w poszczególnych
dziedzinach kultury fizycznej, kadry
trenerskiej i działaczach klubów,
stowarzyszeń sportowych.

Dbamy o zdrowie
publiczne:

Zwiększamy powierzchnie terenów
zielonych w zabudowie miejskiej.
Przeciwdziałamy wyspom ciepła.
Tworzymy zielone strefy miejskie:
Zazielenianie osiedli. Nasadzenia roślin
odpornych na złe warunki klimatyczne,
korzystnych dla środowiska.

Promocja badań profilaktycznych.
Szczepienia przeciw HPV, mammografia,
cytologia itp.

Małe parki miejskie. Parki kieszonkowe.

Zielone strefy ciszy. Miejsca wytchnienia
od szkodliwego wpływu hałasu w wybranych
parkach miejskich z obecnością i ochroną
naturalnych siedlisk.

Urządzanie i odtwarzanie Parku 700-lecia

Promocja zdrowia psychicznego.
Konińskie Dni Zdrowia Psychicznego.
Zakładanie ogrodów sensorycznych
Programy przedszkolne i szkolne
promujące zdrowie psychiczne
z uwzględnieniem edukacji włączającej

Rewitalizacja Parku Chopina i parku
leśnego na ul. Dmowskiego
Zakładanie miejskich ogrodów deszczowych
Odbetonowywanie, odpieczętowanie
przestrzeni miejskiej

ZIELEŃ W MIEŚCIE/Zdrowy Styl Życia

Dbamy o bioróżnorodność w mieście.
Miasto przyjazne dla zwierząt:

Wprowadzamy standardy
i dbamy o zieleń w mieście:
Plan adaptacji miasta do zmian klimatu

Pradolina Warty. Obszar Natura 2000 oraz
Dolina Środkowej Warty z Nadwarciańskim
Parkiem Krajobrazowym. Ochrona gatunków
roślin, zwierząt i siedlisk.
Włączenie części parku leśnego w obszar
rewitalizacji i w plan zagospodarowania
przestrzennego z zachowaniem jego
naturalnego charakteru
Stworzenie przyjaznych warunków dla
ptaków w mieście. Sprzyjanie dzikiej
przyrodzie w miejskich parkach i terenach
zielonych.

Ogrodnik miejski
Wprowadzenie standardów ochrony drzew
w mieście, w tym opracowanie standardów
pielęgnacji i dbania o tereny zielone w
mieście oraz standardów ochrony drzew w
inwestycjach
Pielęgnacja zieleni miejskiej
zgodnie z ustalonymi standardami

Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Konina
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Priorytetowe
projekty rozwojowe

Akcje
świadomości
ekologicznej
i zdrowotnej

Programy certyfikacyjne
dla placówek oświatowych
(typu Green Flag)

Sieć parków miejskich.
Zielone strefy ciszy
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Wspieranie oddolnych
inicjatyw uprawiania
sportów miejskich

Zazielenianie osiedli.
Odbetonowywanie
przestrzeni miejskiej
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Zieleń
w Mieście

Przestrzeń
dla ludzi

W mieście, w którym dobrze się żyje,
panuje ład przestrzenny, a przebywanie
i poruszanie się w nim sprawia
przyjemność i jest powodem do dumy.
Będziemy tworzyć integrującą, przyjazną
przestrzeń miejską dającą wytchnienie i
stymulującą do aktywności.

KONIN ZIELONE MIASTO ENERGII
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Co robimy?

Tworzymy integrującą,
przyjazną przestrzeń
miejską.

Tworzymy miejsca rekreacyjne,
kulturalne i sportowe wokół
naturalnych, unikatowych
zasobów miasta.
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Jak działamy?

Wprowadzamy ład przestrzenny,
poprawiamy estetykę i czystość ulic:
Wydział Architektury spełniający rolę
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej
Uchwała Krajobrazowa. Redukcja
reklam i banerów.
Standardy projektowania/designu
przestrzeni miejskiej, w tym:
Standardy wyglądu fasad budynków
oraz logotypów w specjalnych strefach
reprezentacyjnych miasta
Standardy zieleni, rodzaju roślinności
Standardy mebli miejskich,
małej architektury
Zachęty dla właścicieli do rewitalizacji
elewacji na Starówce
Specjalne strefy czystości. Klasyfikacja
stref czystości. Wyznaczenie specjalnych stref
czystości dla reprezentacyjnych miejsc
w mieście. Większa częstotliwość sprzątania
w strefie najwyższej czystości.

Włączamy mieszkańców
w projektowanie przestrzeni miejskiej:
Konsultacje społeczne w planowaniu
przestrzennym:
Geoankieta miejska. Konsultacje w temacie
korzystania i zagospodarowania przestrzeni
miejskiej.

Akcja „Weź_się_za_zieleń”. Warsztaty
projektowania zieleni miejskiej.
Spacery obywatelskie. Przestrzeń miejska
z perspektywy osoby z niepełnosprawnością
i seniora.
Akcje współtworzenia najbliższego otoczenia:
Eko - design w przestrzeni. Niskokosztowe
realizacje z recyklingu elementów podwórek,
placów zabaw, miejsc spotkań wspólnie z
mieszkańcami.

Realizujemy i wspieramy inicjatywy
upiększające miasto, włączające zieleń
w dużą i małą architekturę
oraz zmniejszające negatywne skutki
transportu w mieście. Układami
zieleni regulujemy sylwetkę miasta:
Architekt Miejski pełniący rolę
Plastyka Miejskiego
Akcenty plastyczne i elementy sztuki
przestrzeni miejskiej
Symbole tożsamości lokalnej
(osiedlowej i miejskiej). Np. Przestrzenny
napis Konin. I <3 it.
Zielone przystanki
Aleje drzew kwitnących i kolorowych
przy drogach wjazdowych
Łąki kwietne
Ogrody na dachach, zielone dachy
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Rewitalizujemy ważne części
miasta zachowując charakter
podkreślający unikalną tożsamość
miejsc i miasta jako całości.
STARÓWKA
Poprawiamy estetykę ulic Starówki
Rewitalizujemy architektonicznie
starą tkankę miejską
Podnosimy atrakcyjność przebywania
i poruszania się po tej części miasta poprzez
tworzenie szlaków tematycznych
Znakujemy przejrzyście obiekty zabytkowe
Tworzymy nowoczesną i funkcjonalną
infrastrukturę mieszkalną, żeby przyciągnąć
w to miejsce ludzi młodych, kreatywnych
oraz młode rodziny.
Spowalniamy lub wyprowadzamy ruch
samochodowy (sukcesywnie) z centralnej
strefy Starówki
Priorytetyzujemy potrzeby pieszych
Tworzymy alternatywne strefy parkowania
i wyznaczamy alternatywne drogi dla ruchu
samochodów
Lepiej komunikujemy Starówkę
z pozostałymi częściami miasta
oraz regionem
Powołujemy funkcję Menadżera Starówki

AMFITEATR
Tworzymy nowoczesny obiekt estradowy:
skanalizowany, ogrzewany,
z nowoczesnymi garderobami, łazienkami,
salami prób, bez barier architektonicznych,
z wykorzystaniem proekologicznych
i energooszczędnych technologii
Wydłużamy letni sezon kulturalny
i zwiększamy ofertę kulturalną
o imprezy wykorzystujące najnowsze
zdobycze techniki estradowej, w tym
operetki, musicale, sztuki teatralne,
koncerty, widowiska plenerowe,
festiwale, kabaretony

ZIELEŃ W MIEŚCIE/Przestrzeń dla Ludzi

Jak działamy?

Rewitalizujemy i tworzymy podwórka
miejskie jako miejsca aktywności,
spotkań i lokalnej tożsamości:
Na każdym osiedlu reaktywujemy
lub wyznaczamy miejsce centralne
otoczone zielenią, wokół którego
tworzyłaby się identyfikacja miejsca.
Warunki do spotkań mieszkańców,
publicznych wystąpień, lokalnych
imprez kulturalnych, kameralnych
koncertów. Dostosowane do różnych
grup: seniorów, rodziców z dzieckiem,
osób z niepełnosprawnością, zwierząt.
Przyjazna mała architektura ekologiczna
zintegrowana z zielenią. Symbole
tożsamości osiedlowej.
Plac Wolności. Strefa kultury, integracji,
biznesu, gastronomii. Zieleń maskująca.
Woda. Mała architektura.
Plac Zamkowy. Ekologiczna strefa
rekreacji miejskiej. Plac zabaw miejskich.
Bulwar Nadwarciański. Strefa
odpoczynku. Naturalny plac zabaw.

Łączymy podwórka miejskie i miejsca
rekreacji, kultury i sportu siecią pieszej
i alternatywnej komunikacji:
Zielone korytarze. Przyjazne pieszorowerowe trasy przemieszczania się
po mieście łączące podwórka, strefy relaksu
w różnych częściach miasta oraz dwie
podzielone rzeką części miasta.
Kładka nad kanałem Ulgi. Połączenie wyspy
Pociejewo z prawobrzeżnym Koninem.

Tworzymy i wspieramy
rozwój szlaków turystycznych:
Miejskie szlaki tematyczne na Starówce.
Historyczny, sacrum, industrialny, family,
young, Jidysz itp.
Szlaki rowerowe. Szlak Bursztynowy, Szlak
Nadwarciański, Szlak Zielony, Szlak Dookoła
Konina, Szlak Słonia Leśnego.
Szlak Przemysłowy. Prowadzący po terenach
pokopalnianych, odkrywający ciekawe fakty
i artefakty związane z tymi terenami.
Szlaki przyrodnicze

Osiedlowe podwórka w nowej części miasta
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Zagospodarowujemy przestrzeń nad
rzeką i jeziorami, ożywiamy kulturę
wodną, rozwijamy infrastrukturę:
Plaże miejskie. Przystań Gosławice.
Przystań w Łężynie / Cukrowni Gosławice
z infrastrukturą kulturalną i sportową.
Park 700-lecia. Bulwar Nadwarciański.
Przystań Gosławice. Centrum Żeglarstwa
Wielkiej Pętli Wielkopolskiej. Nowe
pomosty. Centrum szkolenia żeglarstwa
i sportów motorowodnych.
Trasy kajakowe. Wielka Pętla Wielkopolski.
Regaty. Regaty Barbórkowe.
Regaty Oldboyów, Regaty Korsarzy.
Spływy kajakowe
Wsparcie oddolnych inicjatyw związanych
z organizacją wydarzeń nad rzeką Wartą
i konińskimi jeziorami w przestrzeni
miejskiej

Rozwijamy miejsca i infrastrukturę
rekreacyjną, kulturalną i sportową
na obecnych i odzyskanych
zasobach naturalnych:
Miejski Park Tężniowy. Wyspa Pociejewo.
Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy
z basenem termalnym. Wyspa Pociejewo.
Pałac Reymonda. Wyspa Pociejewo.

Stadion miejski. Stworzenie nowoczesnego
oświetlonego stadionu sportowego
z płytą trawiastą oraz zapleczem trenerskoszatniarskim. Wyspa Pociejewo.
Zrewitalizowane Zakłady Reymonda. Lofty
mieszkalne. Usługi. Przestrzeń kultury.
Wyspa Pociejewo.
Nowoczesna infrastruktura usługowohandlowa, gastronomiczna oraz kulturalna.
Wyspa Pociejewo.
Trasy crossowe dla rowerzystów
i biegaczy. Hałdy Zatorze.
Amfiteatr. Tereny nadwarciańskie.
Stadion leśny. Piłkarskie centrum treningowe.
Korty tenisowe. Centrum Tenisowe.

Prowadzimy promocję sposobów
spędzania czasu wolnego w mieście
wśród mieszkańców i turystów.
Udostępniamy narzędzia ułatwiające
spędzanie czasu w mieście. Prowadzimy
promocję turystyczną:
Zintegrowany system promocji sposobów
spędzania wolnego czasu w Koninie.
Promocja aktywności, miejsc, wydarzeń.
Nowa strona internetowa. Narzędzia online
do planowania czasu wolnego i dokonywania
rezerwacji.

ZIELEŃ W MIEŚCIE/Przestrzeń dla Ludzi

Centrum Informacji Turystycznej
www.turystyka.konin.pl
Promocja poprzez organizacje turystyczne.
Lokalna Organizacja Turystyczna Marina.
Wielkopolska Organizacja Turystyczna.
Klaster „Szlak Piastowski”.
Przewodnik po Koninie. Aplikacja mobilna.
Promocja szlaków turystycznych,
tematycznych i tras kajakowych

Tworzymy i dostosowujemy przestrzeń
do potrzeb różnych grup społecznych,
uwzględniając bezpieczeństwo oraz
specyficzne potrzeby m.in. dzieci,
młodzieży, seniorów, osób
z niepełnosprawnościami.
Dbamy o bezpieczeństwo:

Miasto przyjazne dla rodzin z dziećmi.
Zapewnienie przestrzeni dla dzieci w
miejscach użyteczności publicznej. Place
zabaw. Zacienienia placów zabaw dla dzieci.
Miejsca dla rodzica karmiącego
z przewijakiem.
Bezpieczna aglomeracja konińska.
System wczesnego ostrzegania.
System monitoringu miejskiego
Monitoring Parku Chopina
System inteligentnego oświetlenia ulic
Priorytetyzacja ruchu pieszego.
Spowolnienie lub wyprowadzenie ruchu
samochodowego (sukcesywnie) z centralnej
strefy Starówki. Opracowanie nowych tras
pieszych w ciągłości z istniejącymi ciągami
pieszymi. Opracowanie zmiany organizacji
ruchu na Starówce.

Konin miastem dostępnym wg standardów
dostępności. Oficer Dostępności. Etapowe
dostosowanie miasta do obowiązujących
norm projektowania uniwersalnego
(tzw. mapa drogowa). Realizacja
wskazań raportu dostępności.
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Priorytetowe
projekty rozwojowe

Nowe szlaki miejskie
pobudzające aktywność
kulturową, turystyczną
i sportową

Rewitalizacja Starówki,
w tym Placu Wolności.
Podwórka miejskie

Infrastruktura dla
sportów miejskich,
w tym wodnych

ZIELEŃ W MIEŚCIE/Przestrzeń dla Ludzi

Hałdy Zatorze.
Trasy crossowe
dla rowerzystów
i biegaczy

Amfiteatr

Ekologiczny salon miasta
Wyspa Pociejewo, w tym Miejski
Park Tężniowy oraz Kompleks
rekreacyjno-wypoczynkowy
z basenem termalnym
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Wskaźniki
Zgony z powodu nowotworów, chorób
układu krążenia oraz chorób układu
oddechowego na 100 tys. mieszkańców
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Procent mieszkańców Konina
mieszkających w odległości
do 300 m od terenów zieleni
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Ogólny wskaźnik
rozwoju miasta
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Mapa tworzenia
strategii
Idea
Miasta
Misja

Wartości

Nadrzędne
cele

Filary
strategii

Obszary Rozwoju
Cele
strategiczne
Sposoby
działania
Projekty,
pomysły
konkretnych
rozwiązań
Priorytetowe
projekty rozwojowe

Mierniki
sukcesu
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fot. Marika Sypniewska

Jak wdrażamy?
Powołujemy interdyscyplinarne zespoły
projektowe angażujące różne wydziały,
jednostki i specjalistów do realizacji
priorytetowych projektów rozwojowych.
Działamy wspólnie i skutecznie.
Realizujemy zaplanowane zadania
i cyklicznie robimy przeglądy strategii.
Co roku na warsztacie strategicznym
razem oceniamy efekty tych działań
i projektujemy kolejne o największym
potencjale rozwojowym.
Uruchamiamy elektroniczny System
Koordynacji Strategii do monitoringu
wszystkich projektów strategicznych
oraz promocji. Dzięki temu sprawnie
realizujemy zadania projektowe, kontrolujemy
wydatki i budujemy spójny wizerunek miasta.

Przyszłość Konina zależy
od nas wszystkich.
113

fot. Anna Małkowicz
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Urząd Miejski w Koninie
Plac Wolności 1
62-500 Konin
www.konin.pl
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Razem tworzymy
przyszłość naszego
miasta!
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