Foresight Konin 2050

5.2 SCENARIUSZ II:
MIASTO AKTYWNE
Układ czynników niepewności:
‒‒ brak wykorzystania zasobów środowiska naturalnego
+ + samorząd wspierający aktywność społeczną.

Kluczowe trendy:
→→
→→
→→
→→

rozwój nowych technologii,
zdalna praca, nauka, medycyna,
decentralizacja i rozproszenie władzy,
starzenie się społeczeństwa.
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Scenariusz II Aktywne Miasto

K

onin to miasto ludzi aktywnych w każdym wieku, z dominującą grupą aktywnych seniorów. Samorząd wspiera aktywność oddolną i za pośrednictwem
nowoczesnych technologii monitoruje w czasie rzeczywistym potrzeby
i opinie mieszkańców. Pozwala to na sprawne podejmowanie decyzji, które służą
mieszkańcom i umożliwiają optymalizację budżetu. Niewykorzystany jest potencjał środowiskowy miasta. Po pierwszym odwiercie temat wykorzystania złóż wód
geotermalnych został zawieszony. Nie został wybudowany kompleks uzdrowiskowy, nie rozwinęła się sieć turystycznej komunikacji wodnej. Nie wpłynęło to natomiast negatywnie na tempo rozwoju miasta, gdyż miejsce pojedynczego dużego
inwestora przejęli przedsiębiorczy mieszkańcy.

Duży przemysł taki, jakim znaliśmy go przed 2015 rokiem, na dobre wycofał się
z Konina. Pozostały pojedyncze zakłady zatrudniające po kilkadziesiąt osób.
Rozwój gospodarczy miasta oparty jest teraz o małe i średnie przedsiębiorstwa
zajmujące się m.in. rozwojem technologii produkcji energii. Otwarcie własnej
działalności gospodarczej w Koninie jest bardzo ułatwione. Administracja
lokalna wdrożyła nowoczesne rozwiązania, które nie tylko przyspieszają proces
zakładania własnej firmy, ale i na bieżąco aktywnie wspierają już istniejące
biznesy w testowaniu i wdrażaniu innowacji. Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej dostępne jest nie tylko na poziomie instytucji otoczenia
biznesu, których wielkość i liczba drastycznie zmalała z racji ich niewydolności. Teraz na konińskim rynku funkcjonuje wiele wyspecjalizowanych prywatnych firm zajmujących się innowacjami i rozwojem.
Edukacja w Koninie jest silnie powiązana i dynamicznie reagującą na zmieniające się
potrzeby rynku pracy. Jest to zasługa stworzonego w partnerstwie między sektorem publicznym i prywatnym Centrum Monitoringu Rynku Pracy. Zlokalizowane
w starej części miasta CMRP w czasie rzeczywistym analizuje ogłoszenia o pracy
pojawiające się lokalnie (online i offline), globalne zapotrzebowanie na kompetencje posiadane przez mieszkańców miasta oraz pierwsze sygnały powstawania
nowych zawodów. Wszystkie wyniki dostępne są za pomocą technologii mobilnych
po podpięciu się do chmury.
Tradycyjne szkoły nie istnieją. Choć krajowy system edukacji nie zmienił się radykalnie, konińskie szkoły wypracowały w ramach istniejącego prawa modele, które
pozwalają młodzieży uczyć się z dowolnego miejsca i zdobywać wiedzę w zindywidualizowany, interaktywny sposób. Nie oznacza to jednak zaniku kompetencji
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miękkich – równolegle do edukacji formalnej młodzież ma
możliwość samoorganizowania się w zespoły warsztatowe i realizowania projektów, które podnoszą jej atrakcyjność na rynku pracy. Ułatwia to stworzona przez miasto
w partnerstwie z prywatnymi przedsiębiorcami przestrzeń eksperymentalno-warsztatowa na kształt parków
naukowo-technologicznych z przeszłości.
W mieście funkcjonuje kilkadziesiąt stowarzyszeń,
fundacji, firm i grup nieformalnych zajmujących się
tworzeniem i upowszechnianiem kultury i sztuki oraz
organizacją wydarzeń rozrywkowych. Rosnącą rolę odgrywa kultura oparta o augmented reality (z ang. rzeczywistość rozszerzona) – spektakle, wystawy, koncerty
dostępne są w formie wizualizacji 3D na żądanie. Sprawia to, że seniorzy, mimo niskiego poziomu emerytur,
korzystają z szerokiej oferty kulturalnej i rozrywkowej.
Dom Zemełki służy jako interaktywne muzeum i pracownia artystyczna, w którejrysunku czy rzeźby można uczyć
się zdalnie od najlepszych instruktorów z kraju i zagranicy. Proaktywny samorząd stymuluje aktywność kulturalną mieszkańców i stwarza im przestrzeń do samodzielnej organizacji różnorodnych wydarzeń. Kultura nie jest
dzięki temu zamknięta w instytucjach, a wypełnia przestrzeń miasta.
Samo miasto, rozumiane jako przestrzeń, infrastruktura i budownictwo, bardzo zmieniło swój charakter. Choć
zasoby naturalne miasta nie są prawie w ogóle wykorzystane, nie można powiedzieć, że w Koninie brakuje
miejsc do aktywnego spędzania wolnego czasu. W byłych
budynkach zakładowych czy mieszkalnych powstały liczne małe fablaby, kluby sąsiedzkie czy kawiarnie. Oferta
samodzielnie organizowanych warsztatów, spotkań
i innych wydarzeń jest w czasie rzeczywistym aktualizowana w systemie informacyjnym dostępnym w formie
hologramowej mapy na żądanie.
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