


PROJEKTY
SMART CITY

Kołobrzeg zarządzany
przez mieszkańców

WNIOSKI
Z DIAGNOZY

CELE STRATEGICZNE: Najlepsze warunki do życia
i wypoczynku na wybrzeżu

Zdywersyfikowana i innowacyjna 
gospodarka przyszłości

Kompleksowa ochrona
zasobów wody i zieleni w mieście.

Edukacja przyrodnicza

Wykorzystanie narzędzi 
cyfrowych do bieżącej 

komunikacji z mieszkańcami

WIZJA
INTELIGENTNEGO
KOŁOBRZEGU

Kołobrzeg to miasto, ludzie 
i technologia stanowiące jeden 
organizm, tętniący życiem układ 
powiązań i zależności. Kołobrzeg 
to miasto współzarządzane przez 
mieszkańców, otwarte na potrzeby 
mieszkańców i turystów, sięgające 
po inteligentne rozwiązania 
wspierające jego rozwój. 
To również miasto przewidujące, 
pragnące wyprzedzać potrzeby jego 
obecnych i przyszłych mieszkańców.

Wykorzystanie czujników
w gospodarce odpadami

W dokumencie w toku prac 
diagnostycznych określono 
główne wyzwania rozwojowe 
Kołobrzegu:

Jak sprawić, by gospodarka 
Kołobrzegu była bardziej 
różnorodna? Jak wykorzystać 
potencjał portu?

Co dalej z turystyką?
Jak sprawić, by przynosiła 
długoterminowo więcej korzyści 
dla miasta, a nie prowadziła
do nieporozumień w mieście 
i pogarszania stanu przyrody?

Nadmorskie środowisko to 
najważniejszy atut Kołobrzegu.
Jak rozwijać się
z poszanowaniem
dla przyrody?

Jak rozwiązać problemy 
komunikacyjne miasta?

Jak sprawić, by Kołobrzeg był 
najlepszym miejscem do życia
na wybrzeżu? Jak zatrzymać 
młodych w mieście i przyciągnać 
nowych mieszkańców?

Jak wykorzystać współczesną 
wiedzę i nowe technologie, 
by zarządzać miastem we 
współpracy z mieszkańcami? 
Jak sprawić, by więcej osób 
angażowało się w sprawy miasta?

Nowe parki kieszonkowe
i ogrody deszczowe, miejski 

program „małej retencji” wody

Energooszczędne oświetlenie, 
efektywność energetyczna

Utworzenie planu
adaptacji do zmian klimatu

Monitoring jakości powietrza

Polityka przestrzenna
i mieszkaniowa

Opracowanie polityki 
parkingowej

Promocja zrównoważonych
form przemieszczania się

Nowoczesny i przyjazny
dla środowiska tabor

Wsparcie rozwoju elektro-
i mikromobilności

Wykorzystanie technologii dla 
bezpieczeństwa na drogach

Utworzenie tzw. miejskiego laboratorium: centrum 
aktywności lokalnej, miejsca innowacji społecznych, 

przestrzeni dla młodych i biblioteki inspiracji

Współtworzenie przez mieszkańców
i lokalnych przedsiębiorców w tworzenie 

przewodnika miejskiego

Stworzenie jednolitej, intuicyjnej i przejrzystej platformy 
zbierania, administrowania, analizy i wizualizacji danych
dla miasta Kołobrzeg w standardzie otwartych danych

Spójna i zintegrowana polityka mobilności 
oparta o dane – integracja ruchu kolejowego, 
rowerowego, komunikacji miejskiej i innych

Inkubator organizacji porzrządowych i szkoła liderów
Polityka kulturalna tworzona partycypacyjnie

E-usługi publiczne i obieg dokumentów
w technologii cyfrowych uwierzytelnień

Kontynuacja wdrażania nowych form zaangażowania 
obywatelskiego z wykorzystaniem platform cyfrowych

Inkubator przedsiębiorczości
i wsparcie nowych inicjatyw

Szkoła przedsiębiorczości, organizacja
hackathonów i konkursu

Kołobrzeski Produkt Roku

Centra coworkingowe

Port w Kołobrzegu jako centrum usług
i produktów lokalnych promujące turystykę doznań



Gwarancją realizacji Strategii Smart City jest 
przemyślany stopniowy system realizacji
i kontroli postępów, który sprawia, że wdraża-
nie rozwiązań technologicznych będzie spójne
z długofalowymi celami rozwoju miasta
i pozostanie pod kontrolą mieszkańców.
Plan wdrażania strategii oparto o mierzalne 
wskaźniki i listy kontrolne.

W perspektywie 3, 6, 9, 12 i 15 lat
od uchwalenia Strategii przeprowadzona
zostanie kompleksowa jakościowa ocena
postępów realizacji poszczególnych projektów
z udziałem mieszkańców, która będzie
podstawą do decyzji o zmianie bądź
aktualizacji zapisów dokumentu.

INTELIGENTNE MIASTO – CZYLI JAKIE?

DLACZEGO 
SMART CITY?

Smart City to dobrze 
funkcjonujące przyszłościowe 
miasto, oparte na aktywnym 
działaniu świadomych, 
mieszkańców. Zależy nam, 
by Kołobrzeg był najlepszym 
miejscem dla wszystkich, dlatego 
Wasze potrzeby i opinie są dla 
nas szczególnie ważne.
W tworzeniu przyjaznego, nowo-
czesnego, bezpiecznego i wygod-
nego miasta posłuży Strategia 
Smart City Kołobrzeg.  

Z poszanowaniem historii,
przy dobrze wykorzystywanych  
zasobach przyrodniczych, trosce  
o lokalną wspólnotę oraz wyko-
rzystaniu idei Smart City, Koło-
brzeg stanie się jeszcze atrakcyj-
niejszy dla nowych Mieszkańców
i Inwestorów, co doprowadzi
do wzrostu gospodarczego,

poprawy dobrobytu, wzrostu 
poziomu usług publicznych.

Drodzy Mieszkańcy, potrzebuje-
my Waszej pomocy i aktywnego 
udziału przy wdrażaniu zapisów 
Strategii Smart City Miasta Koło-
brzeg. Zielone, czyste, spokojne 
i bezpieczne miasto, rozwijające 
się w oparciu o nowoczesne  
rozwiązania zarządzania ruchem, 
zrównoważone wykorzystanie  
zasobów środowiska, wykorzystu-
jące kreatywność Mieszkańców,  
to miasto oferujące najlepsze  
warunki do życia i spędzania  
czasu wolnego na polskim wy-
brzeżu. Tak wyobrażam sobie
Kołobrzeg w przyszłości.
Razem mądrze działajmy aby 
zrealizować tą wizję przyszłości 
miasta.

Anna Mieczkowska
Prezydent Miasta Kołobrzeg

OD SŁÓW DO CZYNÓW

Z kim zbudujemy  
inteligentny Kołobrzeg?

OTWARTE I PARTNERSKIE

USIECIOWIONE

ZAUTOMATYZOWANE

Dzieli się danymi i wiedzą 
z partnerami, by wspólnie 
rozwiązywać problemy.
Słucha i wyciąga wnioski.

Jest świadome współzależności 
procesów i interakcji pomiędzy 
gospodarką, społeczeństwem
i technologią.

Wykorzystuje twórczy potencjał 
ludzi, by rozwiązywać złożone 
problemy. Proste procesy 
pozostawia maszynom.


	Strona 1

