
Poznań rozumie ideę smart city jako tworzenie warunków do trwałego 
rozwoju gospodarczego i wysokiej jakości życia. Należy dążyć do ciągłe-
go doskonalenia w takich obszarach, jak gospodarka, mobilność, środo-
wisko, ludzie, jakość życia czy zarządzanie. Za doskonalenie obszarów 
odpowiadają silny kapitał ludzki, kapitał społeczny i infrastruktura tele-
informatycza. Dzięki temu smart city może stać się dobrze funkcjonują-
cym miastem przyszłości, opartym na aktywnym działaniu świadomych, 
niezależnych i decydujących o swoich losach obywateli. 

Koncepcja smart city wpisuje się w zało-
żenia Strategii Rozwoju Miasta Pozna-
nia 2020+, w tym w realizację prioryte-
tów: 1) nowoczesna przedsiębiorczość, 
2) zielone mobilne miasto, 3) przyjazne 
osiedla, 4) silna metropolia, 5) wspólno-
towość i dialog społeczny. 
Jako przykład kreowania nowoczesnej 
przedsiębiorczości należy wskazać dzia-
łania Biura Obsługi Inwestorów, w ostat-
nich latach konsekwentnie wspierające 
sektor IT. Miasto jest oceniane jako bar-
dzo dobre lub dobre miejsce do prowa-
dzenia biznesu w sektorze IT – 84 proc. 
badanych przedsiębiorstw przyznało, 
że dobrze prowadzi się tu firmę z tej 
branży, a 80 proc. pozytywnie ocenia 
wysokie kwalifikacje i skuteczność pra-
cowników IT. Nowoczesna przedsiębior-
czość to również organizowanie wyda-
rzeń biznesowych. Podczas cyklicznych 
Dni Przedsiębiorczości można znaleźć 
inspirację i pomysł na firmę, dowiedzieć 
się wszystkiego o formalnej stronie dzia-
łalności gospodarczej, znaleźć źródła fi-
nansowania i partnerów do prowadze-
nia własnego biznesu.
Życie w zielonym mieście wymaga 
działań związanych z ochroną przyro-
dy i powietrza. W ramach programu 
KAWKA BIS można otrzymać dota-
cję na likwidację pieców i kotłów opa-
lanych węglem, zastępując je ciepłem 
systemowym, gazem, olejem opało-
wym, energią elektryczną lub pompami 
ciepła. Dzięki temu zmniejsza się emi-
sja zanieczyszczeń, w tym najdrobniej-
szych frakcji pyłów. 
Priorytet zielone mobilne miasto wes-
prze nowa polityka mobilności. Doku-
ment obejmie całościowo zagadnie-
nia bezpieczeństwa i dostępności dróg 
pieszych, rowerowych i transportu pu-
blicznego oraz potrzeb osób zmotory-
zowanych na terenie Poznania, a także 

ulepszenie obecnej polityki parkingo-
wej, w tym kontynuacja rozwoju par-
kingów typu parkuj i jedź. 
W zakresie bezpiecznych osiedli nale-
ży wspomnieć o rozbudowie monito-
ringu miejskiego. Dziś w Systemie Mo-
nitoringu Wizyjnego Miasta Poznania 
funkcjonuje 735 kamer, w tym 334 ob-
rotowe, 383 stacjonarne i 18 panora-
micznych, dzięki którym przestępczość 
w tych miejscach spadła o kilkadziesiąt 
procent; pomagają także policji i stra-
ży miejskiej w dochodzeniu sprawców 
wykroczeń i przestępstw.
Poznański Budżet Obywatelski i takie ak-
cje, jak  Hejt Boli #NiePozwalam wspie-
rają priorytet wspólnotowości i dialog 
społeczny. Propozycje projektów mo-
że zgłosić każdy mieszkaniec Poznania, 
wystarczy wypełnić formularz zgłosze-
niowy i dołączyć listę poparcia podpisa-
ną przez co najmniej 10 mieszkańców. 
Miejska akcja Hejt Boli #NiePozwalam 
ma zwrócić uwagę na skalę problemu, 
jakim jest mowa nienawiści w Interne-
cie. Miasto zorganizowało wystawę no-
wych narzędzi tortur, jakimi mogą być 
telefony, smartfony i tablety, uruchomi-
ło też stronę internetową, dzięki której 
można znaleźć pomoc. 
Silna metropolia to lepsze zarządzanie, 
koordynacja i integracja działań. Przy-
kładem może być Model Poznania 3D 
– rozwiązanie nowoczesne i innowa-
cyjne w skali kraju wspomaga działania 
w zakresie planowania i zagospodaro-
wania przestrzennego, podejmowa-
nia decyzji dotyczących gospodarki 
nieruchomościami czy bezpieczeń-
stwa publicznego. Wspiera konsulta-
cje społeczne związane z gospodar-
ką przestrzenną, ochroną środowiska 
i rewitalizacją, a także wzbogaca ofer-
ty dla inwestorów.
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