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CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE
WPROWADZENIE
Osiągnięcie wizji Warszawy w 2030
roku będzie możliwe dzięki realizacji
czterech celów strategicznych oraz
uszczegóławiających je celów operacyjnych. Są one wyrazem dokonanego wyboru i skoncentrowania się na
najważniejszych aspektach warunkujących rozwój miasta w pożądanym kierunku.

Aktywni
mieszkańcy

Przyjazne
miejsce

Odpowiedzialna Wygodna
lokalność
wspólnota

Najsilniejszy wpływ na osiągnięcie
wizji Warszawy będzie miała realizacja celu 1. Odpowiedzialna wspólnota. Warunkuje on w pewnym stopniu
również realizację pozostałych celów
strategicznych, ponieważ skupia się
na postawach społeczności lokalnej,
w tym osób odpowiedzialnych za
realizowanie polityki rozwoju miasta.
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Cele strategiczne odnoszą się do
wizji w sposób horyzontalny. Ich
wkład w osiągnięcie zakładanego
w 2030 roku stanu miasta jest zróżnicowany:

Otwarta
metropolia

Funkcjonalna Innowacyjne
przestrzeń
środowisko

Cele operacyjne uszczegóławiają
sposób osiągnięcia danego celu
strategicznego, nie wskazują jednak
konkretnych zadań czy projektów do
realizacji, pozostawiając to do rozstrzygnięcia w dokumentach niższego szczebla, tj. programach rozwoju.

CEL STRATEGICZNY 1.
ODPOWIEDZIALNA WSPÓLNOTA
Poziom rozwoju Warszawy jest konsekwencją codziennych działań
i wyborów jej mieszkańców, zarówno
w wymiarze bezpośrednim, jak i pośrednim – poprzez decyzje wybranych władz i wspierającej je administracji. Warszawiacy są jednocześnie
twórcami i użytkownikami miasta a ich
aktywność wpływa na jego stan obecny i przyszłość. Świadomość tej zależności będzie przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju miasta. Kluczem do jego osiągnięcia będzie
ukształtowanie postaw obywatelskich
i społecznych mieszkańców oraz
urzędników. W tworzeniu odpowiedzialnej wspólnoty ważną rolę odegrają działania w sferze kultury
i edukacji, które przyczynią się do
podniesienia kompetencji i aktywności społecznej warszawiaków oraz do
upowszechnienia wartości integrujących mieszkańców Warszawy i sprzy-

jających jej rozwojowi. Zrozumienie
potrzeb i szacunek do drugiego
człowieka, poszanowanie historii
miejsca w jej materialnym i niematerialnym wymiarze, dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego przy
jednoczesnej chęci kształtowania
własnego życia i dynamicznie zmieniającego się otoczenia, będą stanowiły podstawę budowania odpowiedzialnej wspólnoty. Będzie ona
współdziałała formalnie i nieformalnie na rzecz miasta. Jednocześnie
będzie otwartą wspólnotą, świadomą
swojego znaczenia i odpowiedzialności w skali regionu, kraju i świata.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
realizację dwóch celów operacyjnych:
1.1. Dbamy o siebie nawzajem;
1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście.

Cel operacyjny 1.1.

Dbamy o siebie nawzajem
Tworzymy wspólnotę warszawiaków, którzy są dumni ze swojego miasta,
są otwarci oraz troszczą się o siebie nawzajem i najbliższe otoczenie.

Tworzenie wspólnoty mieszkańców
bazuje na dbaniu o siebie nawzajem,
wzajemnym szacunku niezależnie od
m.in.: pochodzenia, zamożności, stanu zdrowia, wieku, płci, orientacji czy
poglądów. Nacisk zostanie położony
na budowanie więzi społecznych,
a więc relacji i zależności włączających osobę, rodziny do grupy, społeczności.

W tym celu rozwinięte zostaną działania ukierunkowane na poznawanie
się osób zamieszkujących dany budynek, osiedle, rejon. Wspólne kontakty
w przestrzeni publicznej sprzyjać będą zmniejszaniu anonimowości i integracji nowych mieszkańców. Dzięki
wzmacnianiu postaw prospołecznych
wśród mieszkańców oraz zaangażoStrona 9

waniu instytucji i organizacji działających na rzecz integracji społecznej,
zmniejszone zostanie wykluczenie
społeczne. Mieszkańcy będą włączani we wspólne działania, które będą
godziły potrzeby jednostki i wspólnoty.
Rozwój dobrych relacji sąsiedzkich
poprawi wymianę informacji na temat
usług i wsparcia dla różnych grup
mieszkańców. Instytucje, organizacje
oraz przedsiębiorcy działający lokalnie otworzą się na otoczenie i społeczności lokalne. Poprzez działania animacyjne mieszkańcy będą bardziej

wrażliwi na potrzeby innych, rozwinie
się samopomoc sąsiedzka. Wzrost
poczucia identyfikacji i zadbanie
o otoczenie miejsca zamieszkania,
przełoży się na zbudowanie tożsamości lokalnej, podtrzymanie pamięci
o poprzednich pokoleniach warszawiaków, historii miejsca w kontekście
historii Warszawy. Otwarte miejsca
aktywności lokalnej będą umożliwiały
mieszkańcom prowadzenie różnorodnej działalności, a poprzez to również nabywanie i rozwijanie kompetencji społecznych.

Cel operacyjny 1.2.

Wspólnie decydujemy o naszym mieście
Tworzymy wspólnotę warszawiaków, którzy czują się
gospodarzami miasta i mają realny wpływ na podejmowanie
decyzji dotyczących jego funkcjonowania.

Zbudowanie odpowiedzialnej wspólnoty, interesującej i angażującej się
w sprawy miasta wymaga zapewnienia mieszkańcom mechanizmów
umożliwiających realne oddziaływanie na sposób zarządzania Warszawą. Wzmocnienie lokalnej demokracji, w tym poczucia wpływu, przełoży
się w przyszłości na większą świadomość obywatelską na poziomie regionu, kraju i Unii Europejskiej.
Rozwój współzarządzania będzie
wiązał się z podniesieniem sprawności oraz zmianą sposobu funkcjonowania urzędu, jak również wzmocnieniem poczucia misji urzędników.
Wewnętrzny przepływ informacji oraz
zarządzanie wiedzą i relacjami zosta-
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nie usprawnione. Zwiększeniu ulegnie transparentność funkcjonowania
samorządu poprzez prowadzenie
otwartej polityki informacyjnej o realizowanych działaniach oraz uwarunkowaniach podejmowanych decyzji.
Uporządkowane zostaną zasady
współpracy mieszkańców, organizacji
pozarządowych i instytucji otoczenia
biznesu z administracją. W większym
stopniu będzie wykorzystywana
wiedza o potrzebach mieszkańców,
możliwościach zaspokajania tych
potrzeb oraz o przebiegu i efektach
dotychczas prowadzonych działań.
Rozwinięciu ulegną instrumenty
współdziałania i wspólnego podejmowania decyzji.

Ponadto nacisk zostanie położony na
edukację obywatelską, upowszechnienie wiedzy w zakresie funkcjonowania samorządu i miasta, a także
pobudzenie zainteresowania sprawami miejskimi. Stworzone zostaną
możliwości ciągłego nabywania doświadczenia obywatelskiego, które
będzie się materializować na poziomie samorządności uczniowskiej,
spółdzielczej, pracowniczej i pozarządowej. Rozwijane będą umiejętności
prowadzenia dialogu, przy jednoczes-

nym przeciwdziałaniu stereotypom.
W zarządzaniu miastem jako inspiracja wykorzystywane będą rozwiązania stosowane przez inne podmioty,
zarówno ze sfery administracji publicznej, jak i z sektorów przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Rozwijane będą również relacje instytucjonalne w obszarze metropolitalnym, ale także w ramach
regionalnych, krajowych i międzynarodowych sieci współpracy.

Notatki
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CEL STRATEGICZNY 2.
WYGODNA LOKALNOŚĆ
Zapewnienie wygody życia i działania, w tak dużym mieście jak Warszawa, wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i pełnionymi przez nią stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego
życia mieszkańców. W tym kontekście ważne jest łączenie podstawowych funkcji miejskich z miejscem
zamieszkania, rozumianym jako osiedle czy dzielnica. Dotyczy to zapewnienia mieszkańcom możliwości
zaspokajania codziennych potrzeb
blisko domu – dostępu do podstawowych usług, miejsc pracy czy
oferty spędzania czasu. Przy jednoczesnym nastawieniu na ułatwienie
i zachęcenie do korzystania z tych
możliwości. Wymaga to ukształtowania miasta zwartego, o policentrycznej i hierarchicznej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej. Dzięki
rozwojowi sieci centrów dzielnico-

wych i subdzielnicowych, rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz
działaniu z poszanowaniem specyfiki
dzielnic i zastosowaniem uniwersalnego projektowania, Warszawa
stanie się „metropolią kompaktową”,
złożoną z przyjaznych miejsc zamieszkania i aktywności. Będą one
atrakcyjne dla mieszkańców, stanowiąc również ważny atut w przyciąganiu nowych osób oraz inwestycji.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
realizację czterech celów operacyjnych:
2.1. Mamy dostęp do szerokiej
oferty mieszkań;
2.2. Aktywnie spędzamy czas
wolny blisko domu;
2.3. Korzystamy z usług blisko
domu;
2.4. Tworzymy warunki przyjazne
biznesowi.

Cel operacyjny 2.1.

Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań
Rozwiniemy ofertę mieszkaniową, tak aby była dostosowana
do potrzeb i możliwości finansowych mieszkańców.

Mieszkanie jest jedną z podstawowych potrzeb, której sposób zaspokojenia oddziałuje na inne aspekty
życia, takie jak relacje społeczne czy
funkcjonowanie miasta.
Zwiększenie dostępności mieszkań
będzie realizowane poprzez rozwija-
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nie zasobu mieszkań komunalnych
(w tym socjalnych) oraz czynszowych. Wykorzystane zostaną instrumenty wspierające budownictwo
społeczne, ale także rozwijające
rynek mieszkań na długotrwały i bezpieczny wynajem.

Promowane i wspierane będą również alternatywne i innowacyjne modele zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o zróżnicowanych
dochodach i oczekiwaniach. Prowadzona polityka mieszkaniowa będzie
wymuszała tworzenie osiedli i mieszkań z uwzględnieniem wymogów
osób w różnym wieku, co będzie

sprzyjało wzmacnianiu różnorodności
społecznej. Projektowane osiedla
staną się częścią otoczenia i nie będą
stanowiły zamkniętych enklaw.
Wspierane będzie budownictwo ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie zasobami oraz zapewniające
wysoką jakość przestrzeni wspólnych.

Cel operacyjny 2.2.

Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu
Zwiększymy dostępność atrakcyjnych i przyjaznych miejsc
aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej,
społecznej i sąsiedzkiej oraz innych sposobów spędzania czasu
wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania.

Podnoszenie jakości życia wymaga
zapewnienia w miejscu zamieszkania
różnorodnej oferty spędzania czasu
wolnego i rozwoju, zaspokajającej
podstawowe potrzeby w zakresie
aktywności w sferze duchowej i fizycznej.
Miejsca aktywności będą dawały na
co dzień różnorodne możliwości
rozwijania własnych zainteresowań
poprzez uczestnictwo w kulturze,
uczenie się i aktywność społeczną,
ale także uprawianie sportu i rekreację. Będą je tworzyć oferta instytucji
publicznych oraz działania formalnych i nieformalnych grup mieszkańców, jak również otwarte przestrzenie
publiczne, których ważnym elementem będzie wysokiej jakości infrastruktura i tereny zieleni. Instytucje
publiczne w większym stopniu

otworzą się na osoby mieszkające
w sąsiedztwie, dzięki czemu staną się
integralnym elementem lokalnego
środowiska. Zwiększaniu atrakcyjności oferty miejsc aktywności będzie
służyło budowanie sieci kontaktów
i współpraca jej organizatorów, jak
również zaangażowanie mieszkańców w jej kształtowanie. Miejsca
aktywności będą przyczyniały się do
rozwijania potencjału mieszkańców,
nabywania przez nich nowych kompetencji, jak i poszerzenia wiedzy
o tradycji i historii najbliższego otoczenia i całego miasta. Będą także
sprzyjać nawiązywaniu kontaktów
międzyludzkich, współpracy i integracji mieszkańców, szczególnie międzypokoleniowej, oraz włączaniu nowych
warszawiaków w lokalną społeczność.
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Cel operacyjny 2.3.

Korzystamy z usług blisko domu
Rozwiniemy sieć centrów w dzielnicach, które zapewnią
dostęp do podstawowych usług w pobliżu miejsc
zamieszkania.

Usługi publiczne i komercyjne pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców są elementem codziennego środowiska życia i w związku z tym powinny być świadczone
blisko miejsca zamieszkania, w ramach sieci centrów dzielnicowych
i subdzielnicowych.
Zwiększenie lokalnej dostępności
usług będzie bazowało na dostosowaniu ich rozmieszczenia do liczby
ludności poszczególnych obszarów,
w tym ich struktury demograficznej
oraz ruchów migracyjnych. Zwiększony zostanie dostęp do opieki nad
małymi dziećmi oraz edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym i średnim. Poprawie ulegnie
dostęp do usług ochrony zdrowia,
pomocy społecznej, jak również

wsparcia seniorów. Ułatwiony zostanie dostęp do usług administracji
lokalnej. Dotychczasowa, jak i nowoprojektowana infrastruktura miejska
będzie cechowała się elastycznością
i wielofunkcyjnością, co pozwoli na
dostosowywanie jej do zmieniających
się potrzeb mieszkańców. Oferta
usług publicznych będzie rozwijana
również pod kątem jakości, przyjazności oraz dopasowania do
potrzeb mieszkańców, w tym możliwości korzystania z niej na odległość.
Usługi będą rozwijane także z wykorzystaniem potencjału sektora pozarządowego. Wykorzystując komunalny zasób lokali użytkowych będą
wspierane lokalne rynki usług komercyjnych, obejmujące usługi rzemieślnicze i małego handlu.

Cel operacyjny 2.4.

Tworzymy warunki przyjazne biznesowi
Rozwiniemy system wsparcia osób zakładających własną
działalność gospodarczą oraz rozwoju firm w poszczególnych dzielnicach, aby efektywniej wykorzystywać zasoby
dzielnic oraz stymulować lokalne rynki pracy.

Codzienna aktywność związana
z działalnością zawodową mieszkańców wymaga dostępu do miejsc
pracy lub możliwości prowadzenia
własnego biznesu. W tym kontekście
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wygoda działania wiąże się z zapewnieniem odpowiednich warunków
do rozwoju istniejących, tworzenia
i przyciągania nowych firm.
Zapewnienie warunków dla rozwoju

przedsiębiorczości będzie wiązało się
z wprowadzeniem systemowych
rozwiązań dostosowanych do potencjałów i specyfiki poszczególnych
dzielnic. Zwiększeniu ulegnie dostęp
do informacji, wiedzy biznesowej oraz
usług doradczych. Wprowadzone
zostaną rozwiązania promujące
lokalne produkty i usługi. Wspierane
będą inicjatywy nakierowane na
podejmowanie i rozwijanie współ-

pracy przedsiębiorców z partnerami
z sektora biznesu, jak również z edukacji, nauki i kultury. Tworzone będą
warunki do inkubowania i sieciowania
przedsiębiorstw, w tym z wykorzystaniem oferty miejskich lokali
użytkowych. Przygotowana i promowana będzie oferta terenów inwestycyjnych. Wsparcie uzyskają również organizacje pozarządowe oferujące miejsca pracy.

Notatki
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CEL STRATEGICZNY 3.
FUNKCJONALNA PRZESTRZEŃ
Funkcjonalność przestrzeni oznacza
takie zorganizowanie miasta, które
najlepiej zaspokaja potrzeby różnorodnych użytkowników, zarówno
mieszkańców, osób codziennie dojeżdżających, jak i innych odwiedzających. Jednocześnie ułatwia im
korzystanie oraz zachęca do przebywania w przestrzeni miejskiej. Rozwój
Warszawy jako przyjaznego i wygodnego miejsca do życia i działania
wymaga ukształtowania struktury
funkcjonalno-przestrzennej zgodnie
z zasadami policentryczności i hierarchiczności, przy jednoczesnym
zwiększaniu zwartości zabudowy
i przeciwdziałaniu rozlewaniu się miasta. Docelowo struktura przestrzenna
Warszawy będzie składała się z centrum miasta oraz sieci centrów

dzielnicowych i subdzielnicowych.
Pociąga to za sobą konieczność
wielowymiarowego powiązania tych
elementów w ujęciu ogólnomiejskim
oraz uwzględnienia relacji z otoczeniem metropolitalnym i dalszym. Zapewnienie komfortowych, sprawnych
i bezpiecznych przepływów będzie
wymagało odpowiedniego kształtowania transportu, przestrzeni publicznych i środowiska przyrodniczego.
Cel ten będzie osiągnięty poprzez
realizację trzech celów operacyjnych:
3.1. Korzystamy z atrakcyjnej
przestrzeni publicznej;
3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym;
3.3. Korzystamy z przyjaznego
systemu transportowego.

Cel operacyjny 3.1.

Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni
publicznej
Poprawimy użyteczność i estetykę publicznych przestrzeni
w mieście oraz połączymy je w spójną i atrakcyjną sieć.

Przestrzeń publiczna stanowi kluczowy element w funkcjonowaniu miasta, ponieważ jest obszarem codziennych podróży, spędzania czasu
wolnego i kontaktów społecznych. Jej
jakość i dostępność wpływają na to
jak mieszkańcy i inni użytkownicy
postrzegają miasto oraz jak się w nim
czują.
Ogólnodostępne przestrzenie będą
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aranżowane tak, aby zachęcać
mieszkańców i innych użytkowników
miasta do przebywania w nich oraz
nawiązywania relacji społecznych.
Kształtowanie użytecznych przestrzeni będzie wymagało zapewnienia zróżnicowanej oferty usług,
wykorzystania wysokiej jakości małej
architektury, zielonej infrastruktury
oraz systemu informacji dla miesz-

kańców i odwiedzających. Ponadto
będzie wiązało się z eliminacją barier
architektonicznych i przestrzennych,
które utrudniają swobodne przemieszczanie się. Przestrzenie publiczne, których osią będą nabrzeża
Wisły, historyczne założenia urbanistyczne oraz główne ciągi komunikacyjne w centralnym obszarze

miasta będą stanowiły spójną i hierarchiczną sieć. Nadawanie znaczenia tym przestrzeniom i podnoszenie
ich atrakcyjności będzie odbywać się
poprzez zapewnienie wysokich walorów estetycznych, wykorzystywanie
działań kulturalnych, a także zasobów
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych.

Cel operacyjny 3.2.

Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym
Poprawimy jakość powietrza i czystość wód, ograniczymy hałas
oraz zadbamy o dziedzictwo przyrodnicze.

Środowisko przyrodnicze Warszawy
jest elementem krajowego i europejskiego systemu przyrodniczego, ale
także istotnym zasobem wpływającym na charakter miasta jako miejsca
zamieszkania i spędzania czasu
wolnego. Jest również ważnym
czynnikiem wpływającym na zdrowie
mieszkańców i komfort ich życia.
Podniesienie jakości środowiska
przyrodniczego będzie realizowane
poprzez ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza, w tym
poprzez wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii oraz upowszechnienie
zastosowania rozwiązań energooszczędnych. Prowadzone będą
działania na rzecz dostosowania
miasta do zmian klimatycznych.
Powierzchnia ziemi oraz wody będą
chronione przed zanieczyszczeniem

i degradacją. Zwiększeniu ulegnie
efektywność gospodarki odpadami.
Zostanie poprawiony klimat akustyczny. Działania mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego, poza wykorzystaniem technologii środowiskowych, będą realizowane poprzez kształtowanie postaw
proekologicznych mieszkańców,
w tym oszczędnego i racjonalnego
korzystania z zasobów. Ponadto
nastąpi rozwój terenów zieleni.
Zwiększona zostanie skuteczność
ochrony istniejących zasobów przyrody ożywionej i nieożywionej, integralności systemu przyrodniczego
oraz bioróżnorodności siedlisk. Upowszechniana będzie wiedza o dziedzictwie przyrodniczym, w tym doliny
Wisły.
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Cel operacyjny 3.3.

Korzystamy z przyjaznego systemu
transportowego
Poprawimy jakość przemieszczania się po mieście
z poszanowaniem wszystkich uczestników ruchu.

Wielkość i zróżnicowany sposób
zagospodarowania Warszawy wymaga lepszego powiązania różnych
części miasta i usprawnienia przemieszczania się zarówno w wymiarze
lokalnym, ogólnomiejskim, jak i w ramach obszaru metropolitalnego.
Efektywne wykorzystywanie różnorodnych sposobów odbywania podróży wymaga umiejętnego zarządzania
mobilnością.
Zapewnienie przyjaznego systemu
transportowego będzie realizowane
poprzez zwiększania jego efektywności z perspektywy różnych uczestników ruchu. Doskonalony będzie
transport zbiorowy, co przyczyni się
do utrzymania jego wysokiego udziału
w podróżach po mieście. Jednocześnie rola samochodu w strefie śródmiejskiej zostanie ograniczona. Rozwinięta zostanie sieć tras i przystanków komunikacji publicznej, w szczególności szynowej. Powstaną zintegrowane węzły przesiadkowe oraz
wdrożone zostaną rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów trans-

Notatki
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portowych, ułatwiające sprawne poruszanie się po mieście. Rozwinięty zostanie system transportu rowerowego
oraz ciągów pieszych, w tym zostaną
wyeliminowane bariery architektoniczne i przestrzenne. Zwiększony
zostanie stopień zhierarchizowania
sieci drogowej. Wzmacniane będzie
bezpieczeństwo ruchu drogowego,
ze szczególnym uwzględnieniem ruchu pieszego i rowerowego. Prowadzone będą działania edukacyjne
i popularyzujące inne niż samochody
środki transportu. Ponadto będą promowane alternatywne napędy
w transporcie publicznym i indywidualnym. Zmiana zachowań komunikacyjnych mieszkańców oraz uwolnienie przestrzeni od ruchu samochodowego będą wymagały dostosowania
parametrów ulic do nowych funkcji.
Uporządkowane zostaną zasady
funkcjonowania parkowania, transportu ładunków i dostaw towarów oraz
obsługi ruchu turystycznego.

CEL STRATEGICZNY 4.
INNOWACYJNE ŚRODOWISKO
Warszawa chcąc być miastem otwartym na świat, gdzie mieszkańcy i osoby odwiedzające mogą realizować
ambicje zawodowe oraz wykazać się
pomysłowością i przedsiębiorczością,
musi rozwinąć efektywnie funkcjonujący ekosystem innowacji. Będzie on
zapewniał sprzyjające warunki do
kreowania, rozwijania i wdrażania
nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki.
Pobudzanie mieszkańców i organizacji do kreatywnego i innowacyjnego
działania, jak również wykorzystywania szans oraz podejmowania wyzwań, będzie przyczyniało się nie

tylko do rozwoju Warszawy – jako
miejsca zamieszkania, ale i do
wzmacniania jej pozycji na arenie
międzynarodowej jako miasta innowacji.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
realizację czterech celów operacyjnych:
4.1. Rozwijamy nasz twórczy
potencjał;
4.2. Generujemy innowacje;
4.3. Przyciągamy talenty i liderów;
4.4. Inspirujemy świat.

Cel operacyjny 4.1.

Rozwijamy nasz twórczy potencjał
Będziemy rozwijać zdolność mieszkańców do kreatywnego
myślenia i rozwiązywania problemów, zachęcimy do zdobywania
nowej wiedzy, eksperymentowania i spełniania się w procesie
twórczym w nauce, biznesie i kulturze.

Warszawa jest miastem dobrze
wykształconych mieszkańców, jednak aby stać się środowiskiem
innowacji oraz umożliwiać kreowanie
i rozwijanie idei, a także nowatorskich
rozwiązań, potrzebuje ciekawych
świata mieszkańców o szczególnych
umiejętnościach. Odważni w działaniu oraz stale podnoszący swoje
kompetencje mieszkańcy będą
stanowili o sile Warszawy i organizacji
w niej funkcjonujących.
Twórczy potencjał mieszkańców
będzie podnoszony poprzez rozwija-

nie umiejętności współpracy, kreatywnego myślenia, a także otwartości na
nowości, zmiany i eksperymentowanie. Będzie to sprzyjało rozwijaniu
postaw przedsiębiorczych oraz
zwiększeniu aktywności biznesowej,
naukowej, artystycznej i społecznej.
Podnoszeniu kompetencji społecznych mieszkańców, niezależnie od
wieku, będzie służyło upowszechnianie formalnej, pozaformalnej i nieformalnej edukacji oraz upowszechnianie i pogłębianie uczestnictwa
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w kulturze. Będzie to wymagało odpowiedniego ukierunkowania oferty kultury i uczenia się oraz wykorzystania
potencjału organizacji pozarządowych. Wzmacniana będzie współpraca podmiotów reprezentujących świat
nauki, kultury i biznesu, sfery publicznej oraz społeczności lokalnych.
Wspierane będzie rozwijanie kompetencji wymaganych przez zawody
przyszłości. Upowszechniane będzie

nabywanie wiedzy i umiejętności
poprzez praktyczne działanie, co będzie wymagało zmian w sposobie
kształcenia w warszawskich szkołach
oraz większego otwarcia na mieszkańców uczelni i innych instytucji.
Stworzenie społeczeństwa uczącego
się przez całe życie będzie wiązało się
z ukierunkowaniem wsparcia przede
wszystkim na dzieci i młodzież.

Cel operacyjny 4.2.

Generujemy innowacje
Zapewnimy warunki do tworzenia, testowania i rozwijania
pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych,
wykorzystując współpracę między różnymi organizacjami.

Powstawanie i rozwój pomysłów
wymaga zapewnienia elastycznych
mechanizmów wsparcia ułatwiających wymianę myśli, eksperymentowanie i testowanie nowych rozwiązań
w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego, a następnie ich
wdrażanie i skalowanie.
Twórcom i innowatorom zostanie
zapewnione wsparcie informacyjne
i doradcze, ułatwiające weryfikację
i rozwijanie pomysłów. Najlepiej
rokujące będą promowane i premiowane. Zapewniony zostanie dostęp
do miejsc ułatwiających inkubowanie,
testowanie, rozwijanie i prezentowanie pomysłów. Prowadzone będą
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działania na rzecz ułatwienia akceleracji firm. Rozwijane będą interdyscyplinarne sieci współpracy podmiotów
reprezentujących sektory naukowy,
badawczo-rozwojowy, biznesu i kultury, a także sfery publicznej i społeczności lokalnych. Ponadto samorząd lokalny będzie w swoich działaniach powszechnie stosować innowacyjne rozwiązania oraz współpracować z warszawskimi ośrodkami
naukowymi i badawczymi. Będzie
także prowadzić otwartą politykę
informacyjną zapewniając szeroki
dostęp do informacji o zasobach oraz
do danych użytecznych w procesie
tworzenia.

Cel operacyjny 4.3.

Przyciągamy talenty i liderów
Zapewnimy warunki do przyciągania z kraju
i zagranicy osób, pomysłów, inwestycji oraz wydarzeń wzbogacających potencjał twórczy miasta.

Warszawa chcąc się dynamicznie
rozwijać, poza wspieraniem zdolności
swoich mieszkańców powinna przyciągać utalentowanych przedsiębiorców (w tym całe przedsiębiorstwa),
naukowców, artystów, specjalistów
o unikatowych kompetencjach oraz
uczniów i studentów. Obecność osób
pochodzących z różnych miast, regionów i krajów, reprezentujących różne
poglądy i kultury, posiadających odmienne doświadczenia pozwoli na
stworzenie środowiska bogatego
w różnorodne punkty widzenia, sprzyjającego tworzeniu i rozwijaniu pomysłów i idei.
Przyciąganie talentów i liderów będzie możliwe dzięki aktywnemu
budowaniu marki Warszawy i kształtowaniu jej wizerunku jako atrakcyjnego miejsca do życia i realizacji
twórczych ambicji. Jednocześnie
talentom osiedlającym się w War-

szawie zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie adaptacyjne.
Działania te będą podejmowane we
współpracy z placówkami edukacyjnymi, uczelniami, przedsiębiorstwami, instytucjami kultury, organizacjami
pozarządowymi oraz instytucjami
otoczenia biznesu. Prowadzone będą
również działania na rzecz przyciągania inwestorów, którzy będą wpierać
rozwój warszawskich pomysłów i organizacji. Uzupełnieniem tych działań
będzie pozyskiwanie krajowych i międzynarodowych wydarzeń biznesowych, naukowych, kulturalnych czy
sportowych, będących nośnikiem
wiedzy i wartości oraz źródłem inspiracji. Będzie to wymagało zapewnienia wysokiej jakości infrastruktury do
organizacji wydarzeń oraz upowszechnienia wizerunku Warszawy
jako miejsca spotkań.
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Cel operacyjny 4.4.

Inspirujemy świat
Ułatwimy warszawskim naukowcom, przedsiębiorcom
i artystom nawiązywanie międzynarodowych relacji oraz
wypromujemy ich osiągnięcia za granicą.

Wykorzystanie potencjału twórczego
mieszkańców, przedsiębiorstw, sektorów nauki i kultury wymaga ułatwienia im nawiązywania relacji zagranicznych. Pozwolą one na dalszy rozwój, zarówno poprzez upowszechnienie informacji o pomysłach, zdobywanie nowych partnerów i odbiorców, jak
i dopływ nowej wiedzy i inspiracji.
Wprowadzanie oraz wzmacnianie
obecności na forach i rynkach zagranicznych warszawskich przedsiębiorców, naukowców i artystów
zostanie osiągnięte poprzez zapewnienie wsparcia informacyjnego oraz

Notatki
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doradczego. Prowadzone będą również działania ułatwiające poszukiwanie partnerów zagranicznych, nawiązywanie relacji oraz włączenie się
w sieci i projekty międzynarodowe.
Jednocześnie osiągnięcia warszawskich innowatorów i twórców będą
promowane na arenie międzynarodowej. Warszawa będzie stale uczestniczyła w międzynarodowych programach i projektach skierowanych do
miast, ich mieszkańców i organizacji.
Będzie to wzmacniało wizerunek
Warszawy jako miasta innowacji.

