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Якою є стратегія міста?
Стратегія міста - це план розвитку міста, викладенний в документі, що описує цілі, котрі необхідно 
досягти, щоб зробити Люблін кращим місцем для життя, роботи і навчання. Хороша стратегія - це хороші 
ідеї для розвитку міста, які базуються на правильному прогнозуванні. У стратегії йдеться про те, що 
потрібно зробити або змінити, щоб реалізувати ці ідеї та цілі. Стратегічний документ описує потенціал 
міста, визначає політику розвитку міста, ставить цілі, які повинні бути досягнуті, і визначає рамки 
діяльності, посилює послідовність адміністративних рішень. Документ також є відправною точкою для 
планування оперативної діяльності, програм та секторальних планів.



Яка концепція створення стратегії міста Люблін 
2030?
Термін дії поточної стратегії розвитку Любліна закінчується з кінцем 2021 року. Тому перед містом стоїть 
завдання сформулювати концепцію свого розвитку на 10-річну перспективу. Це бачення повинно бути 
легітимізовано завдяки його усвідомленню, розумінню і прийняттю міською спільнотою. Для досягнення 
цієї мети в процес її формулювання повинна бути залучена якомога більша група мешканців міста. 
Центральною концепцією, що визначає весь процес, є партиципація, виражена в діалозі, при повній 
рівності прав мешканців Любліна в процесах прийняття рішень і відведення їм ролі справжніх співавторів 
концепції розвитку міста. Завдяки своїй участі мешканці Любліна стають співавторами стратегії -
найважливішого документу, що визначає напрямки розвитку міста та є синтезом їх уявлень про його 
майбутнє. Представники міської адміністрації є аніматорами в цьому процесі, відповідаючи за його хід, 
вибір відповідних методів, залучаючи в створення стратегії всі зацікавлені сторони, незалежно від 
тимчасових, комунікаційних або фізичних обмежень.



Хто фінансує стратегію Любліна 2030?
Створення міської стратегії на основі амбітних планів - це складний, багатоетапний і тривалий процес, в 
якому бере участь велика команда, який вимагає використання якісних методів роботи і інструментів. 
Стратегія Любліна 2030 створюється за раніше розробленої концепції в рамках проекту «Вимислимо 
Люблін разом. Ми спільно створюємо розумну стратегію Люблін 2030», що реалізується завдяки гранту в 
розмірі майже 3 млн злотих, отриманого Адміністрацією Любліна в рамках конкурсу «Human Smart Cities. 
Розумні міста, створені локальною спільнотою», організованого Міністерством фондів і регіональної 
політики. Проект співфінансується Європейським Союзом в рамках Оперативної програми технічної 
допомоги Фонду Співдружності на 2014-2020 роки і державним бюджетом. Передбачуваний бюджет 
проекту становить 3 325 257 злотих і передбачає 10% власного внеску муніципалітету Любліна в розмірі 
332 526 злотих. Період реалізації проекту охоплює 2019-2022 роки.



Етапи роботи 
над стратегією 
Любліна 2030



Узгодження загальноприйнятого плану Любліна у 2030 році, а потім 
переклад його на мову документу про стратегію розвитку міста - це 

складний, багатоетапний і дорогий процес, в якому бере участь 
велика команда і який вимагає використання ретельно відібраних 

методів та інструментів роботи. Його реалізація розділена на етапи, 
які призводять до конкретних результатів, досягнутих колективними 

зусиллями багатьох людей і груп.
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I. Концепція процесу розробки стратегії 
Любліна 2030 (IV квартал 2018 - IV квартал 2019 
року)
Перший етап роботи над новою стратегією присвячений розробці загальної концепції стратегічного 
процесу та його будови, створенню змістовної основи, визначенню дій і ресурсів, необхідних для їх 
реалізації. Створюється план дій, який стає змістовною основою для пропозиції, що отримала грант у 
конкурсі «Human Smart Cities. Розумні міста, створені мешканцями», організованому тодішнім 
Міністерством інвестицій і розвитку (в даний час - Міністерство фондів і регіональної політики). Амбітний 
проект «Вимислимо Люблін разом. Спільне створення розумної Стратегії Любліна 2030» отримав грант.

На цьому етапі мер Любліна призначає Раду стратегії розвитку Любліна на 2021-2030 роки, основним 
завданням якої є розробка змістовних орієнтирів для стратегії Любліна 2030 і оцінка рішень, 
випрацюваних на різних етапах роботи. Початкові стратегічні галузі, ключові концепції і питання, що 
визначають їх, також розробляються і подаються на зовнішню експертизу трьом експертам. 



II. Створення соціального бачення майбутнього 
Любліна (IV квартал 2019 - IV квартал 2020 року)

На другому етапі роботи над стратегією Любліна 2030 мешканці і представники численних кіл і груп 
зацікавлених сторін висловлюють свою думку про майбутнє міста. Мета проведених заходів - зібрати 
якомога більше думок і уявлень про потреби і ключові проблеми в управлінні містом, складові бачення 
його майбутнього. Віссю цього етапу є пошук відповіді на питання: яким повинен бути Люблін в 2030 
році? Збір думок здійснюється за допомогою тематичних і громадських зустрічей в рамках ідеї 
«Партиципаційного Кафе», а також заходів у вигляді мобільних пунктів, відкритих зустрічей в районах, а 
також ігор і семінарів про майбутнє, що проводяться Асоціацією «Люблінська дослідницька група» -
соціальним партнером проекту. Зустрічі з мешканцями доповнюються кількісними і якісними 
соціальними опитуваннями, замовленими експертизами і експертними висновками, а також 
консультаціями за тематичними напрямками стратегії, проведеними Відділом Стратегії та 
Підприємництва Адміністрації Любліна. В результаті всіх заходів за участю населення повинно бути 
зібрано не менше кількох тисяч думок і коментарів.



III. Формулювання напрямків розвитку Любліна 
(IV квартал 2020 - II квартал 2021 року)
На третьому етапі роботи над проектом стратегії Любліна 2030 зібрані і подані дані, які є передумовами 
проекту стратегії Любліна 2030, у вигляді тематичних звітів, отриманих в результаті спільних дій і 
соціально-економічної і просторової діагностики, аналізуються і потім застосовуються в процесі розвитку 
міста. Метою напрямків розвитку Любліна, розроблених методом проведення семінару, є визначення 
прогресу, якого повинен досягти Люблін до 2030 року, і визначення кроків, які потрібно зробити для 
досягнення цієї мети. Всі рекомендації характеризуються однаковою структурою, що включає бачення, 
діагностику, цілі і пропоновані напрямки діяльності. Це завдання виконували 120 чоловік, які сформували 
12 тематичних робочих груп (ТРГ), відібраних в ході відкритого конкурсу. Кожна ТГР складалася з команди 
експертів і «користувачів» міста в кількості 10 чоловік і лідера групи, працівники місцевого 
самоврядування, представники мешканців міста, представники організацій третього сектора, бізнесу і 
університетів, які взяли участь в 4 тематичних семінарах і 2 конференціях. Напрямки розвитку, розроблені 
тематичними робочими групами, узагальнені в звіті і є орієнтирами для проекту стратегії Любліна 2030.



IV. Перевірка напрямків розвитку міста Люблін 
(II квартал 2021 року)

На четвертому етапі роботи над стратегією Любліна 2030 висновки, підготовлені Тематичними робочими 
групами на основі бачення майбутнього, перевіряються з точки зору правомірності, доцільності, 
відповідності і можливості реалізації, включаючи фінансування. Перші консультації за напрямками 
розвитку міста відбуваються під час онлайн-конференції «Стратегія Любліна 2030. Мешканці та експерти 
про напрямки розвитку міста», доступної для всіх бажаючих завдяки стрімінгу заходу. Наступні пропозиції 
збираються за допомогою мобільних станцій, відкритих зустрічей, дискусій,  серії зустрічей з 
мешканцями з окремих питань, пов'язаних з розвитком Любліна. У той же час напрямки розвитку 
узгоджуються з усіма структурними підрозділами міської адміністрації Любліна, структурними 
підрозділами міста, Люблінською міською радою, районними радами та всіма консультативними, 
дорадчими та допоміжними органами з міської структури. Перегляд напрямків розвитку міста дає ще 
одну можливість мешканцям і експертам, які не були включені до складу тематичних робочих груп і не 
брали участі в попередніх партисипативних процесах, включитися в роботу над створенням стратегії 
Любліна 2030.



V. Повстає проект стратегії Любліна 2030 (IІ-III квартали 2021 року)

На п'ятому етапі робіт створюється перша версія проекту документу стратегії Любліна 2030. Він 
заснований на напрямках розвитку Любліна, розроблених тематичними робочими групами і узгоджених 
з громадськістю, а також на орієнтирах, передбачених діючими правовими нормами. Над проектом 
працює редакційна група, сформована зі співробітників міської адміністрації Любліна за підтримки 
невеликої групи зовнішніх експертів.



VI. Проект стратегії Любліна 2030 проходить 
формальну оцінку (III-IV квартали 2021 року)
На шостому етапі роботи проект стратегії Любліна 2030 проходить через внутрішні консультації і 
узгодження в міській адміністрації Любліна. Документ також проходить передбачену законом процедуру 
консультацій і узгодження з Правлінням Люблінського воєводства, регіональним директором з охорони 
навколишнього середовища, відповідним директором Регіонального управління водним господарством 
Державного водогосподарського управління Води Польщі, а також сусідніми муніципалітетами і їх 
асоціаціями. Після цього етапу проект стратегії Любліна 2030, змінений з урахуванням зібраних відгуків, 
готовий до публічної презентації та громадських консультацій.



VII. Консультації з громадськістю проекту стратегії 
Любліна 2030 з міською громадою (IV квартал 2021 року)

На сьомому етапі робіт проект документу стратегії Любліна 2030 надається жителям Любліна для 
проведення офіційних суспільних консультацій, передбачених законом. В рамках цих консультацій 
мешканці міста можуть оцінити проект стратегії Любліна 2030, висловити свою думку про зміст та форму 
документу і представити офіційні коментарі, щоб вони були враховані в остаточній версії документу.



VIII. Ухвалення документу стратегії Любліна 
2030 (IV квартал 2021 року)
Після проведення необхідних заходів, аналізу уваг, отриманих в ході громадских консультацій, і 
включення в документ обґрунтованих зауважень, остаточний проект стратегії Любліна 2030 
представляється мером міста Любліна на голосування членам Ради міста Любліна та офіційно 
приймається на одній із сесій Ради міста Любліна.



IX. Початок впровадження стратегії Любліна 
2030 (I-II квартал 2022 року)
Після прийняття стратегії Любліна 2030 Міською Радою Любліна починається етап реалізації стратегії, 
найважливішим елементом якого є розробка детальних галузевих (секторних) стратегій, які є детальним 
продовженням описів документу стратегії Любліна 2030. Важливою частиною процесу реалізації стратегії 
є освітня програма, спрямована на просування іміджу Любліна на основі досвіду і висновків, зроблених в 
ході трирічного процесу створення найважливішого муніципального документу.



Заключний звіт 
про роботу 
тематичних 

робочих груп



Як було підготовлено остаточний звіт?

Підсумковий звіт Тематичних робочих груп був підготовлений в результаті праці дванадцяти експертних груп, що 
складаються в цілому з 120 чоловік. Склад ТРГ був обраний на основі відкритого конкурсу відповідно до принципів 
різноманітності і суспільного представництва. Ключовим завданням ТРГ була розробка стратегічних рекомендацій під 
час чотирьох модерованих семінарів, що визначають напрямки розвитку міста в перспективі 2030 року.

Серія семінарів проводилася на основі адаптованого до потреб створення стратегії Любліна 2030 методу «Трьох 
горизонтів» (Three Horizons Framework), який ґрунтується на порівнянні варіантів майбутнього, є екстраполяцією 
поточного статус-кво і бажаного майбутнього, і визначенні шляху змін і дій, які дозволять перейти від першого варіанту 
до другого. Цей метод відноситься до інших провідних методологій групових процесів контрфактичного мислення, 
включаючи The Day After (RAND) і Futures Wheel (The Millennium Project). Цей метод ідеально відображав цілі роботи 
ТРГ, які включали діагностику поточної ситуації в даній стратегічній галузі, визначення її бачення на 2030 рік і вказівки 
цілей і напрямів діяльності, що дозволяють реалізувати бажаний сценарій.



Що являє собою заключний звіт про роботу 
тематичних робочих груп?
Документ, створений в рамках вищезгаданої роботи, включає в себе широкий погляд на майбутнє Любліна з точки 
зору мешканців і користувачів міста, оцінюючи його через фільтр дванадцяти стратегічних сфер. Такий підхід дозволяє 
використовувати величезний творчий потенціал, закладений в низових партисипативних діях, які залучають жителів 
міста в процес спільного визначення його майбутнього. Таким чином, в звіті представлено детальне бачення 
майбутнього, визначені точні цілі і представлені повні і дуже докладні рішення для ініціатив, спрямованих на 
реалізацію цих цілей.

Однак на даному етапі необхідно нагадати про статус, визначений з самого початку, і уточнити функцію Підсумкового 
звіту, розробленого в рамках діяльності тематичних робочих груп, який містить рекомендації щодо напрямків розвитку 
Любліна. Відповідно до процесів підготовки проекту стратегії Любліна 2030, рекомендації, включені в Підсумковий 
звіт, є, перш за все, дуже важливим орієнтиром і джерелом натхнення, а не готовим текстом до проекту документу ї 
стратегії Любліна 2030, що не підлягає подальшому редагуванню. Це означає, що в ході подальшої роботи над 
стратегією Любліна 2030 рекомендації, розроблені ТРГ, будуть піддаватися подальшим діям за участю громадськості. 



консультації з 
громадськістю



Як будуть проводитися консультації з громадськістю?

Рекомендації, описані в ключовому звіті, будуть передані для консультацій з громадськістю, адресовані 
мешканцям міста. На цьому етапі всі зацікавлені сторони отримають можливість висловити свою думку 
про стратегічні рекомендації, розроблені тематичними робочими групами, сформульовані в рамках 
конкретних стратегічних областей, наприклад, у формі бачення вирішення проблем і стратегічних цілей. 
Мешканці зможуть брати участь в он-лайн зустрічах або відвідати так званий «мобільний пункт», 
розташований в місті. В цей же час можна буде заповнити анкету для консультацій, яка буде розміщена 
на сайті www.2030.lublin.eu. Детальний розклад консультаційних зустрічей, а також необхідні 
інформаційні матеріали будуть опубліковані на вказаному сайті.



Як будуть проходити інституційні та секторальні консультації?

Рекомендації, включені в заключний звіт, будуть також предметом консультацій з усіма призначеними 
консультативними і дорадчими органами мера Любліна, депутатами міської ради Любліна, радниками і 
членами правління районних рад, а також різними групами, установами та організаціями, які 
співпрацюють з органами самоврядування і тими, чия діяльність має життєво важливе значення для 
політики розвитку, прийнятої в місті Любліні. Вищевказаним зацікавленим сторонам буде запропоновано 
проаналізувати рекомендації, розроблені тематичними робочими групами, представивши письмові 
коментарі. У той же час, для більшості вищевказаних аудиторій будуть організовані консультаційні та 
секторальні зустрічі.



Як будуть проходити консультації і внутрішній аналіз?
Рекомендації, включені в заключний звіт, будуть також проаналізовані усіма департаментами та управліннями мерії 
Любліна і організаційними підрозділами міста Люблін. В ході консультацій буде перевірена сумісність рекомендацій, 
включених до Звіту, включаючи:
• найбільш важливі стратегічні документи вищого порядку (тобто документи ЄС, національні та регіональні документи);
• інші стратегії, програми та закони, прийняті до реалізації Адміністрацією Любліна і дійсні до 2030 року;
• обов'язкові в даний час правові норми з точки зору формально-юридичних можливостей їх потенційної реалізації;
• фінансові можливості Адміністрації Любліна, включаючи припущення, зазначені в багаторічному фінансовому 
прогнозі міста.
Коментарі з цього приводу будуть збиратися в письмовому вигляді і стануть відповіддю на прохання проаналізувати 
рекомендації, розроблені Тематичними робочими групами, і висловити свою позицію.



РЕКОМЕНДАЦІЇ
ТЕМАТИЧНІ

РОБОЧІ ГРУПИ
Представлений зміст є уривком інформації з: "Підсумковий звіт про роботу тематичних

робочих груп", 4CF ТзОВ., Польсько-японська академія інформаційних технологій, Prospektiker
Sociedad Anonima Європейський інститут прогнозування та стратегії, роботодавці Люблінської

області, Люблін 2021. 



ТРГ 1
АКАДЕМІЧНІСТЬ



+
Сильними сторонами Любліна в
галузі академічних кіл є відносно
привабливі умови для навчання в
місті, широкий спектр галузей
навчання та інфраструктура. Під час
обговорень також було висвітлено
численні зв'язки з іншими
стратегічними сферами: освітою та
творчими колами.

-
Серед слабких місць особливо часто
порушувались питання, пов’язані з
низьким рівнем соціального
капіталу, тобто недостатнім рівнем
співпраці у багатьох вимірах: від
співпраці між місцевими
університетами, через міжнародну
співпрацю та участь вчених у
міжвузівських командах, співпрацю
з бізнесом і навчальними
закладами, і аж до співпраці вищого
шкільництва з містом. Серед
значних бар'єрів у розвитку галузі
також згадувався низький
загальний рівень соціального
капіталу, що виявляється у
домінуванні певних інтересів.

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН



Lublin 2030

Тематична робоча група 1 (ТРГ) сформулювала бачення, до втілення якого
слід прагнути в перспективі розвитку до 2030 року. Воно включає значне
посилення позицій люблінських університетів у Європі, в тому числі за
рахунок посилення співпраці та консолідації університетів, створення
інтердисциплінарного професійно-технічного університету та збільшення
впливу люблінських наукових осередків у Шанхайському списку. Більше
того, плани передбачають розкриття потенціалу Дослідження + Розвиток
завдяки ліквідації сірої зони співпраці між наукою та бізнесом та
інституційних рішень, що сприяють ефективній комерціалізації. У бажаній
версії майбутнього кількість іноземних студентів в люблінських
університетах збільшиться протягом наступних дев'яти років, і будуть
створені нові робочі місця в академічному секторі та в пріоритетних
секторах Любліна. Одночасно бюро працевлаштування в університетах
координуватимуть створення привабливої та професійної пропозиції
щодо стажування та навчання студентів. Люблін буде оголошено
столицею студентської культури, а люблінські університети стануть
лідерами інноваційних програм, заснованих на цифрових технологіях. 

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Наявність підрозділів зі статусом дослідницького
університету в академічному місті Люблін.

 Функціонування професійно-технічної освіти високого
рівня відповідно до міжнародних стандартів.

 Впровадження нової моделі ефективної комерціалізації
досліджень.

 Інтернаціоналізація освіти на рівні провідних країн
ОЕСР.

 Люблін як європейська столиця студентів: культура, 
спорт, підприємництво.

 Академічний Люблін зацікавлений і відкритий для
потреб своїх мешканців.

 Люблін - це всесвітньо відомий центр креативної
індустрії з розвиненою екосистемою в галузі Teaching
Design.

 Розвиток розумних спеціалізацій як ефект синергії
науки-бізнесу-місцевого самоврядування.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



 Консолідація на рівні наукових дисциплін.

 Створення товариств спеціального
призначення, що підтримують spin-off в
кожному університеті.

 Прийняття міською радою та парламентом
довгострокової підтримки навчання в Любліні.

 Об’єднання наукового, місцевого
самоврядування та ділового середовища на
користь ідеї Дослідження.

 Спільні дії міста, університетів, бізнесу та
міжнародних партнерів з метою створення
нових напрямків навчання в галузі Teaching Design 
та креативної індустрії на їх основі, а також
набору нових співробітників для проведення
занять у новостворених галузях навчання.  

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 2 
ДОБРОСУСІДСТВО



+
Сильними сторонами Любліна, 
про які згадувалося
неодноразово, у сфері
добросусідства, є питання, 
пов’язані з підтримкою міських
зелених насаджень, багатим
культурним фоном та
перевагами старих житлових
кварталів.

-
Серед слабких місць особливо
часто порушувались проблеми, 
пов’язані з низькою відданістю
та незначною громадянською
активністю мешканців. Жителі
Любліна неохоче виступають з
низовими ініціативами, не
мають почуття свободи волі та
не відчувають відповідальності
за спільний простір. Також дуже
часто згадувались проблеми
комунікації між місцевою
владою (включаючи районну) та
місцевою громадою.

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН



r

Lublin 2030

ТРГ 2 сформулювала широке бачення, до втілення якого слід прагнути
в перспективі розвитку до 2030 року. Воно включає, серед іншого
підвищення якості життя шляхом реалізації відповідальної політики
планування. Ця політика охоплює створення інноваційної житлової
програми, яка дозволить розвивати будівництво доступного житла. У
Любліні 2030, згідно з цим баченням, з’являться нові житлово-
функціональні комплекси, добре сполучені з іншими частинами міста
та забезпечені багатою інфраструктурою послуг. Громадські міські
зони будуть комфортними для всіх мешканців, особливо для сімей, 
людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Також
будуть ефективно функціонувати місця для зустрічей в окремих
районах навколо існуючих та нещодавно визначених місцевих
центрів. Вони значно покращать якість життя мешканців та
сприятимуть формуванню низових ініціатив.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Люблінські стандарти просторового планування, що
охоплюють принципи планування, містобудівної та
ландшафтної політики.

 Місця для зустрічей, заходів та самодопомоги доступні та
спільно створені мешканцями районів.

 Місцеве спільне створення мешканцями навколишнього
простору.

 Створений, доступний та сучасний центр знань - доступність, 
освіта. 

 Побудований та задіяний потенціал старих районів.

 Виконання стандартів просторового планування, 
містобудівної та ландшафтної політики.

 Введення інструментів для надання житла окрім того, що
пропонують забудовники.

 Активізація мешканців, які беруть участь в діючих установах
для підтримки «добросусідства» (районні ради, громади, 
кооперативи).

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



 Створення ММА (MAL) (Місцеві місця
активності).

 Початок діяльності з активізації
мешканців.

 Створення управління центром знань.

 Створення обов'язкового документа
Люблінської житлової політики, що
містить рішення, що ведуть до
збільшення доступності житла.

 Акція, що просуває «добросусідство» 

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 3
ОСВІТА



+
Сильними сторонами
люблінської освіти є
насамперед високий рівень
освіти, який відображається в
хороших результатах іспитів, 
наявності місць у навчальних
закладах та близькості
академічних закладів.

-
Серед слабких місць особливо
часто згадувалися дефіцит
персоналу та компетенції серед
люблінських вчителів, 
недостатня якість шкільної
інфраструктури та обладнання
та погана дидактична
пропозиція додаткових занять. 
Була також проблема, 
аналогічна проблемі, 
визначеній ТРГ 1, тобто
недостатній рівень співпраці з
іншими суб'єктами (бізнесом, 
офісом, науковими колами).

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН



r

Lublin 2030

ТРГ 3 сформулювала бачення, до втілення якого слід прагнути
в перспективі розвитку до 2030 року. Воно включає значне
підвищення рівня освіти в люблінських школах завдяки
вдосконаленню компетенцій викладацького складу та
розвитку позакласної роботи, з особливим акцентом на галузі
STEM. Відповідно до цього бачення, протягом наступних дев’яти
років буде розвиватися освітня інфраструктура та значно
покращуватись обладнання навчальних закладів міста. Разом
з тим збільшиться доступність позашкільної освіти та система
безперервної освіти навчання, а також розвиватиметься
співпраця між навчальними закладами та такими
організаціями, як університети, заклади культури та місцеві
підприємства. У 2030 році Люблін також зможе похвалитися
реалізацією муніципальної освітньої програми з
толерантності, інтеграції та прав людини.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Забезпечення якісної та ефективної освіти в школах та
навчальних закладах Любліна.

 Забезпечення якісної освіти щодо соціальних, громадянських та
компетенцій майбутнього.

 Забезпечення сучасної освітньої інфраструктури, яка відповідає
потребам усіх мешканців.

 Створення інфраструктурних та програмних умов для
формування компетенцій майбутнього, а також соціальних та
громадянських компетенцій для всіх мешканців.

 Створення ефективних систем співпраці між школами, 
навчальними установами та університетами, закладами
культури і бізнесом.

 Забезпечення високого рівня консультування та професійної
освіти, що відповідає потребам мінливого ринку праці.

 Створення міської системи освіти, яка сприяє толерантності, 
інтеграції та просуванню прав людини.

 Забезпечення якісної системи освіти дорослих у Любліні, яка
пристосована до потреб мінливого ринку праці.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



 Створення муніципального центру
підготовки вчителів.

 Створення освітнього, реабілітаційного та
культурного центру.

 Створення Науково-експериментального
центру.

 Створення муніципальної програми
співпраці з бізнесом (включаючи програму
навчання та консультування з питань
підприємництва, а також професійного
навчання).

 Створення муніципальної програми
співпраці з університетами (включаючи
участь працівників університету в заняттях
для учнів та участь учнів в університетських
заняттях). 

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 4
ІННОВАЦІЙНА І ЗБАЛАНСОВАНА ЕКОНОМІКА



+
На думку групи, сильними
сторонами люблінської
економіки є відносно
сприятливе розташування міста
в контексті транспортних та
торгових зв’язків. Група також
визнала основні переваги
академічного характеру міста.

-
Серед слабких місць галузі
неодноразово піднімалися проблеми, 
пов'язані з низьким рівнем соціального
капіталу. Проявом цього, серед іншого, є
низький рівень співпраці між
підприємствами та іншими структурами
(з університетами, з містом, з іншими
підприємствами), розширення тіньової
економіки та низькі етичні стандарти у
бізнесі, що викликає недовіру як у
жителів Любліна, так і у суб'єктів, що не
входять до регіону. Ця проблема
важлива, оскільки її також виявили інші
робочі групи. Учасники ТРГ 4 також
погодились, що розвитку стратегічної
галузі, яку вони представляють, не спряє
імідж Любліна, пов'язаного лише з
науковими колами та культурою, а не з
конкретними галузями економіки.

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН
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ТРГ 4 сформулювала сміливе та амбітне бачення, до втілення
якого слід прагнути в перспективі розвитку до 2030 року. У
цьому баченні, завдяки розвитку транспортної
інфраструктури, Люблін використовує своє унікальне
розташування на торгових шляхах, що ведуть з півночі на
південь та із заходу на схід. Він стає містом, привабливим для
інвестиційних та комерційних цілей. Місто розвиває розумні
спеціалізації. Бачення групи також передбачає активізацію
співпраці між бізнесом та наукою Любліна, створення мереж, 
збільшення інновацій та підприємництва як у макро-, так і в
мікро- вимірі. Хороша економічна ситуація обертається
відносно низьким рівнем безробіття в місті та зростанням
рівня життя його мешканців. Члени команди ТРГ 4 не забули і
про потреби навколишнього природного середовища. У
своєму баченні вони зосередилися на зелених технологіях та
розвитку електромобільності.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Пристосування ринку праці до потреб розумної та
збалансованої економіки.

 Справедливий ринок праці.

 Підвищення конкурентоспроможності та інноваційності
підприємств.

 Створення ефективної системи підтримки
мікропідприємництва.

 Збільшення частки приватних суб’єктів у структурі ринку
праці.

 Створення інституційної системи підтримки
інтернаціоналізації підприємств.

 Підвищення привабливості інвестиційної пропозиції міста.

 Підвищення інноваційності люблінських підприємств.

 Стійка диверсифікація економіки на основі розумних
спеціалізацій.

 Створення умов для розвитку мережевої економіки.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



 Залучення містом роботодавців до спільного
створення та реалізації освітніх програм.

 Створення підрозділу, відповідального за
ініціювання, координацію та ефективність
мережевих зв’язків.

 Розробка та впровадження бізнес-моделі
установи, що підтримує інтернаціоналізацію
підприємств відповідно до передової
європейської практики.

 Пристосування планів просторового розвитку
до інвестиційних потреб.

 Розробка системи стимулювання та
фінансової підтримки творців інновацій. 

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 5
КУЛЬТУРА ТА КРЕАТИВНІ ІНДУСТРІЇ



+
До сильних сторін «культури та творчого
сектору» належить велика частка
жителів Любліна в культурі та висока
позиція культурних та креативних
галузей у стратегіях розвитку міста. У
цьому відношенні Люблін чітко
виділяється на карті країни, де культура
часто маргіналізується.

-
Серед слабких місць особливо часто
порушувались проблеми, пов’язані з
недостатнім фінансуванням сектору
культури, низькими зарплатами в цій
галузі та труднощами з появою молодих
митців. Також було зазначено, що в
Любліні бракує культурних установ, що
виступають як центри у певній галузі
(Центр сучасної культури, Центр
літератури, Центр дитячої творчості, 
Науковий центр тощо) та університету
мистецтв. Знову в роботах Тематичних
робочих груп з’явилася тема
недостатньої співпраці між різними
суб’єктами, в даному випадку в
творчому секторі, а також між
виконавцями культурних проектів і
культурних установ, та сектором
креативних індустрій. Однак члени ТРГ 5 
помітили зростання рівня співпраці в
культурному секторі.

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН



r

Lublin 2030

ТРГ 5 сформулювала сміливе та амбітне бачення, до втілення якого слід
прагнути в перспективі розвитку до 2030 року. У цьому найкращому
майбутньому Люблін має опрацьоване бачення культури, на основі якого він
впроваджує системні рішення, що робить його одним із трьох найважливіших
культурних центрів у Польщі. Культура в Любліні - це система, сформована
широкою групою зацікавлених сторін, серед яких, окрім мерії, культурних
установ та неурядових організацій, є також представники креативної індустрії
та бізнесу, які спільно працюють задля максимізації переваг та розвитку
цінностей, необхідних для якнайширшої аудиторії, що гарантує загальний
доступ до культури. Фінансування культури є прозорим, має довгостроковий
та диверсифікований характер, а кошти, що виділяються на окремі програми
або проекти, дозволяють застосовувати довготермінове планування програм. 
Культура є ключовим інструментом розвитку Любліна і робить його
унікальним. У 2030 році Люблін створює в Польщі одні з найкращих умов для
ведення бізнесу в галузі креативних індустрій, використовує їх потенціал для
освітніх та рекламних потреб, що робить місто одним із трьох найважливіших
центрів креативного сектору в країні.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Моделювання провідної ролі культури та підвищення її
динаміки як фактора розвитку та
конкурентоспроможності Любліна, як елемент побудови
його ідентичності, унікальності, метропольних функцій та
соціальних зв’язків та як ключового показника, що
впливає на якість життя мешканців міста в
індивідуальному та спільному вимірі.

 Розвиток стабільної екосистеми люблінської культури з
урахуванням потреб творчих спільнот, закладів культури, 
персоналу та неурядових організацій, реагування на
потреби користувачів та забезпечення стабільних умов
для розвитку.

 Забезпечення витрат на культуру за 3-відсотковою
шкалою, стосовно міського бюджету.

 Створення довгострокової, диверсифікованої та прозорої
системи фінансування культури.

 Позиціонування Любліна як одного з трьох провідних
центрів креативного сектору у Польщі.

 Вдосконалення існуючих та створення нових механізмів
та інструментів, що забезпечують розвиток та стабільні
умови для функціонування всього культурного сектору.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



 Посилення недостатньо представлених
напрямків культурної діяльності, які є
визначальними для метропольного характеру
міста, таких як сучасне мистецтво та діяльність
із використанням нових технологій, які є, 
особливо в постпандемічні часи, важливим
засобом надання культурних благ на відстані. 
Надання культурної пропозиції доступної для
різних груп одержувачів та реципієнтів з
утрудненим доступом, включаючи людей з
обмеженими можливостями та мігрантів за
допомогою перекладу на іноземні мови, PJM, 
аудіо-опису, простого тексту, а також
залучення цих людей до підготовки заходів у
сфері культури.
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 Зміцнення існуючих та створення нових
інституцій, що формують культуру в Любліні, в
тому числі, шляхом створення Центру дитячого
мистецтва, Центру сучасного мистецтва, 
Люблінського наукового центру.

 Підтримка балансу між різними культурними
заходами, з особливим акцентом на позамісцеву
діяльність порівняно з місцевою або районною
(розвиток районних громадських центрів, 
програма «Райони культури» , «Точки культури») 
та встановлення напрямків розвитку культурних
заходів та стратегій, що виправдовують надання
багаторічного фінансування.
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 Створення Люблінської обсерваторії культури
з відповідним бюджетом та персоналом. 
Моніторинг та динамічна реакція на
культурну пропозицію, запропоновану
іншими містами та центрами, дослідження, 
спрямоване на виявлення «білих плям» у
культурній пропозиції міста та
непредставлених груп (OzN, меншини, 
мігранти). Розробка інструментів підтримки
та бачення розвитку (наприклад, закриття
етапу, оцінка якості розроблених формул, до
прикладу, фестивальних форм підтримки; 
посилання на нові фактори, такі як пандемія).

 Збільшення коштів, виділених на конкурси
для неурядових організацій, стипендій та
організацій із сектору креативної індустрії; 
пристосування завдань в конкурсах до
поточних потреб галузі культури.
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ТРГ 6
МЕТРОПОЛІЯ



+
Сильні сторони в контексті
розвитку метрополії, на думку
групи, включають, серед іншого, 
капітал існуючих зв'язків і
відносин з сусідніми
муніципалітетами і велика
мережа партнерських відносин
міста.

-
Серед слабких місць переважають
обмеження, пов'язані зі ставленням
соціальних суб'єктів. Це, серед іншого, 
побоювання процесу розширення
міста, низька соціальна обізнаність
щодо ролі Любліна як лідера LOM 
(операційна модель лідерства), 
недостатній рівень
широкомасштабного мислення з
точки зору метропольних категорій
серед представників влади та жителів, 
а також відсутність метропольного
мислення у сфері туризму та
агротуризму. Також було зазначено, 
що рівень співпраці між окремими
суб’єктами господарювання є
недостатнім (наприклад, між ґмінами
у здійсненні інвестицій в
інфраструктуру).

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН
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ТРГ 6 сформулювала бачення, до втілення якого слід прагнути в перспективі
розвитку до 2030 року. Передбачається, що в найближчі роки до адміністративної
зони Любліна будуть приєднані інші сусідні населені пункти. Цей процес
підтримають мешканці міста та новоприєднані населені пункти. Розвиток та ріст
міста згідно планів, які група вбачає за доцільні, відбувається планомірно та
стабільно. Люблін також розширює свою мережу співпраці з іншими містами та
партнерськими установами як у Польщі, так і за кордоном. Місто також зміцнює
свої позиції лідера Люблінської метрополії, виконуючи цю функцію зразково. Це
відмінний лідер метропольних районів у національному масштабі. Місто
розвиває метрополітальну функцію в національному, європейському та
міжнародному масштабах. Люблін - це місце розташування міжнародних
установ та місто, що проводить національні та міжнародні заходи. Це також
провідний університетський центр на національному та міжнародному рівнях, а
також місце відвідування для вітчизняних та іноземних туристів. В результаті
Люблін стає містом з високим потенціалом залучення зовнішнього капіталу для
LOM (укр.Люблінська Зона метрополітену). У баченні ТРГ 6 місто розробило
відомий бренд. За допомогою сучасних засобів комунікації була побудована
Інтернет-платформа «Інтерфейс Люблін», яка використовується для обміну
інноваційними ідеями та встановлення контактів. Люблін визначено потужним
центром культури, туризму, економіки та академічності. Це також
транскордонний центр для побудови контактів, компетенцій, капіталу та послуг.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Розширення меж Любліна з отриманням значних
переваг для мешканців відповідних муніципалітетів, 
які дозволять надати доступ до нових зелених, 
інвестиційних та житлових районів, а також аеропорту.

 Підвищення статусу Любліна на міжнародній арені
шляхом придбання нових та розвитку існуючих
важливих інституцій, ініціатив та заходів у галузі
адміністрації, культури, неурядових організацій, науки
та бізнесу.

 Посилення ролі Любліна як лідера Люблінської
метрополії шляхом впровадження спільних
підприємств, політики розвитку та спільного
управління територією, а також підвищення рівня
метропольної обізнаності серед мешканців та установ.

 Посилення визнання Любліна в країні та за кордоном
як «міста натхнення».

 Зріст значення Люблінського метрополії як сильного
центру культури, науки, підприємництва та управління
в країні та на міжнародній арені.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



 Започаткувати та провести добровільний процес
міжмуніципального злиття на основі ефекту отримання
переваг для відповідних муніципалітетів.

 Розбудова міської мережі міжнародної співпраці та
підтримка її лідерів.

 Підготовка та реалізація спільної політики розвитку, на
основі якої будуть реалізовуватись партнерські
підприємства у Люблінській метрополії.

 Фінансування / співфінансування з міського бюджету та
національна фінансова підтримка розвитку важливих
міжнародних інституцій та заходів (в галузі управління, 
культури, неурядових організацій, науки та бізнесу), 
включаючи, серед іншого, участь у рейтингах та
змагання.

 Створення за участю різних зацікавлених сторін
програми підтримки залучення до Любліна державних
установ, університетів та міжнародних компаній. 

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 7
СОЦІАЛЬНО ВРАЗЛИВЕ МІСТО



+
Між сильними сторонами міста
в області соціальної чутливості є, 
серед іншого програми мерії
для людей похилого віку та
людей з обмеженими
можливостями, а також
зростаюча низова діяльність та
діяльність організацій третього
сектору.

-
Серед слабких місць було виділено
відсутність системної політики та
дій, спрямованих на включення
груп, що знаходяться в
неблагополучному стані у суспільне
життя. Якщо така діяльність
відбувається, вона є випадковою та
обмеженою за часом та / або
територією. Стосовно Любліна було
діагностовано ряд процедурних та
інфраструктурних недоліків, які
перешкоджають повному вільному
функціонуванню окремих
соціальних груп, включаючи людей
з інвалідністю, людей похилого віку, 
національні меншини, ЛГБТ + та
інших. 

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН



r
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ТРГ 7 сформулювала бачення, до втілення якого слід прагнути в
перспективі розвитку до 2030 року. Воно включає, зокрема, у
співпраці з соціальними партнерами, введення в основну шкільну
програму освіти тем з боротьби з дискримінацією і насильством. 
Гомофобічне та насильницьке ставлення у цьому баченні безжально
та ефективно нищиться. Місто також стає доступнішим для всіх своїх
мешканців завдяки популяризації універсального та інклюзивного
дизайну та перекладу повідомлень на польську мову жестів та
іноземні мови: українську та англійську. У баченні ТРГ 7 Люблін - це
відкрите місто, толерантне, солідарне для слабших. Воно реалізує
модель співпраці між поколіннями, побудовану на основі розуміння
іншості та взаємоповаги. Люди похилого віку - це наставники
молодих поколінь, які вміють слухати та приймати різні точки зору. 
Зрештою, таке бачення передбачає популяризацію та профілактику
охорони здоров’я, а також пріоритет велосипедного та пішохідного
руху на дорогах.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Системне навчання з питань дискримінації та
боротьби з насильством у всіх школах Любліна (як
для вчителів, так і для учнів і учениць).

 Навчання щодо боротьби з дискримінацією та
протидії насильству для представників органів
місцевого самоврядування.

 Проектування послуг та проектів, доступних для
різних груп мешканців, розроблених на основі
консультацій з громадськістю.

 Встановлення політики соціальної вразливості, 
згуртованості та різноманітності.

 Розробка політики взаємин з представниками інших
поколінь та старшими людьми, що веде до
посилення активності людей похилого віку в
соціальному житті.

 Розвиток процесів партиципації при задіяні груп
меншин.

 Розробка напрямків політики охорони здоров’я, що
ведуть до зменшення захворювань.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



 Впровадження освітньої програми з питань
боротьби з дискримінацією та протидії
насильству.

 Впровадження соціальних положень щодо
запланованих інвестицій та розроблених
проектів (включаючи універсальні принципи
проектування в процедурах закупівлі).

 Впровадження плану політики у сфері
соціальної чутливості, згуртованості та
різноманітності.

 Розробка та реалізація плану створення місць
інтеграції поколінь за участі НУО. 

 Розробка програм політики охорони здоров’я
з урахуванням найпоширеніших захворювань
у Любліні.

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 8
ЗЕЛЕНЕ МІСТО



+
Сильними сторонами Любліна в
області екології є, перш за все, 
його привабливе природне
розташування і висока якість
міського озеленення. Також
було відзначено, що кількість
привабливих альтернатив
традиційним видам транспорту
постійно зростає.

-
Серед слабких місць особливо часто
піднімалися проблеми, пов'язані з
низькою екологічною обізнаністю
жителів Любліна, низькою часткою
енергії з відновлюваних джерел та
просторовим плануванням. В
останньому випадку, зокрема, 
зверталася увага на недостатнє
охоплення міста планами
зонування і неадекватне
планування міського озеленення. 
До слабких сторін Любліна також
належать питання, пов'язані з
індивідуальним транспортом –
прив’язаність до індивідуальних
засобів пересування або
неадекватні стандарти парковки.

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН
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ТРГ 8 сформулювала бачення, до втілення якого слід прагнути
в перспективі розвитку до 2030 року. Воно включає в себе
встановлення питання захисту навколишнього середовища
пріоритетним в політиці міста, що призведе до поліпшення
інфраструктури зелених насаджень і збереження місцевої
біорізноманітності. Згідно ідеального бачення майбутнього
міста, в найближче десятиліття площа зелених насаджень
повинна збільшитися - багато в чому завдяки ініціативам
мешканців Любліна на низовому рівні. Люблін майбутнього -
це місто, яке розвивається збалансованим чином, естетично
привабливе і має впорядковану забудову. Це місто, яке зуміло
розпрощатися з «бетонуванням» і характеризується
екологічно чистим будівництвом. Нарешті, це місто, яке
розвиває і використовує відновлювані джерела енергії і
просуває альтернативний транспорт, значно скорочуючи
викиди вуглекислого газу в атмосферу.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Збільшення кількості впроваджених проекологічних
технологій.

 Збільшення екологічної освіти.

 Оптимізація міської транспортної системи з точки зору
зміни клімату.

 Збільшення частки рішень з відновлюваної енергії у
порівнянні зі звичайними джерелами енергії.

 Обмеження викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

 Впровадження цілісної системи управління зеленими
насадженнями.

 Задіяння міста в збалансований план просторового
розвитку на 100%.

 Розвиток зелених та блакитних інвестицій в
інфраструктуру міста.

 Поліпшення стану екологічно цінних територій міста.

 Оптимізація управління водою, стічними водами та
відходами.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ



 Дослідження та втілення нових / інноваційних
програм, що заохочують впровадження
проекологічних технологій.

 Розробка концепцій та стратегій отримання
зовнішніх та внутрішніх коштів для захисту
повітря, грунту та води.

 Екологічна освіта та формування екологічного
ставлення.

 Створення стійкої транспортної мережі
(колективний, альтернативний, пішохідний
транспорт).

 Паралельна робота на багатьох ділянках міста, 
не включених до плану розвитку. 

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 9
ПАРТИСИПАЦІЯ І СПІЛЬНЕ ПРАВЛІННЯ



+
Сильні сторони сфери участі в
управлінні містом включають, 
серед іншого, великий досвід та
знання людей, які беруть участь
в управлінні, низка позитивних
змін, що відбуваються у цій
галузі, та зростаюча активізація
молоді (також у процесі
консультацій щодо Люблінської
стратегії 2030).

-
Серед слабких місць особливо
часто порушувались питання, що
стосуються якості процесів участі. 
Зазначається, що більше уваги
приділяється керуванню
процесом, ніж реальному
впровадженню його результатів. 
Наслідком цього є, серед іншого
значні затримки у реалізації
проектів з громадянського
бюджету. Група також
критикувала проблеми
спілкування, пов'язані з
процесами участі та їх прозорістю. 
Також було звернено увагу на
обмежену доступність процесів
для людей із груп, які ризикують
залишитись осторонь.

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН



r
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ТРГ 9 сформулювала бачення, до втілення якого слід прагнути 
в перспективі розвитку до 2030 року. Це бачення включає 
підвищення ефективності спільних заходів та широку 
співпрацю з мешканцями у пошуку найкращих рішень та їх 
реалізації в питаннях, що стосуються інфраструктури та 
пропозиції муніципальних установ. В майбутнього бачення 
групи якісно забезпечується ефективний діалог та 
спілкування, створені відповідні канали спілкування та 
використовується мова, адаптована до окремих груп 
користувачів. Бачення передбачає збільшення доступності 
участі для всіх, включаючи людей з обмеженими 
можливостями та мігрантів. Розвивається також 
громадянська активність та самоврядування серед різних 
соціальних груп. Нарешті - забезпечується повна прозорість 
процесів партиципаційних та їх результатів. Мерія забезпечує 
постійну оцінку проведених заходів та оприлюднення 
результатів цієї оцінки.  

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Витрати на партисипацію є обов'язковими
операційними витратами на будь-яку зміну
міської політики чи інвестицій.

 Люблін розробив стратегію партисипації та
реалізує стандарти, що гарантують ефективний
діалог.

 Люблін реалізує заходи спільної партисипації, 
пристосовуючи їх до поточних потреб мешканців
та еластично реагуючи на нові тенденції у
спілкуванні.

 Люблін застосовує стандарти, забезпечуючи
врахування потреб усіх зацікавлених сторін та
зацікавлених сторін окремих процесів
партисипації.

 Люблін має мережу Місць Локальної Активності, 
доступну для всіх мешканців, що дозволяє їм
займатись різною діяльністю.

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 1/2



 Люблін постійно контролює та оцінює партисипаційні
процеси, що впроваджуються у місті, і на цій основі місто
вдосконалює інструменти та процедури партисипації.

 Особи, що приймають рішення, використовують
партисипацію мешканців для покращення якості життя в
місті, враховуючи знання та досвід усіх зацікавлених
сторін.

 Люблін запроваджує свідому та систематичну
громадянську освіту (включаючи знання про місто та
можливість участі у міській політиці) для всіх груп
мешканців (включаючи дітей, підлітків та групи меншин).

 Люблін зміцнює місцеве самоврядування мешканців
шляхом делегування державних компетенцій та завдань, 
а також належних ресурсів допоміжним підрозділам
місцевого самоврядування, місцевим культурним та
освітнім установам, неформальним групам та
неурядовим організаціям.

 Процеси партисипації, що впроваджуються в Любліні, є
прозорими, відкритими та легкодоступними на кожному
етапі (від планування до впровадження результатів).

СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ 2/2



 Прагнення включати в бюджет кожну зміну та
інвестиції коштів на реалізацію процесів участі
(підготовка формули для складання бюджету витрат
на процесів участі). 

 Розробка мерією, спільно із мешканцями та
мешканками, стандартів та процедур діяльності, що
враховують потреби всіх зацікавлених сторін
окремих процесів участі.

 Проведення щонайменше одного MAL у кожному
районі біля мерії.

 Створення експертної групи для участі мешканців, 
НУО та інших зацікавлених сторін та використання
методу кайдзен для покращення участі.

 Гарантування коштів на розробку та реалізацію
освітніх програм у галузі громадянської освіти, 
розроблених на основі діагнозу потреб, та
адресованих окремим групам жителів та жительок.

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 10
СПОРТ



+
Однак спорт у Любліні, на думку
членів ТРГ 10, має ряд суттєвих
переваг. Серед них високий
рівень академічного спорту, 
покращення якості та
доступності спортивної
інфраструктури та хороша
співпраця між клубами у галузі
спорту для дітей та молоді.

-
Серед слабких місць особливо
часто підкреслювалось питання
нерівномірного розподілу
спортивної інфраструктури в
різних районах Любліна. Тема
нестачі навчальних кадрів також
багато разів піднімалася як у
сфері роботи з молоддю, так і
професійного тренерського
складу. Надзвичайно важливою
слабкою стороною спортивної
зони в Любліні є відсутність
достатнього фінансування як з
міського бюджету, так і з боку
спонсорів.

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН
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ТРГ 10 сформулювала широке та дуже амбітне бачення, 
реалізація якого повинна здійснюватися в перспективі до 2030 
року. Це бачення передбачає динамічний розвиток
спортивної інфраструктури - у школах і з доступністю для всіх
мешканців, а також великих спортивних та розважальних
залів. Це бачення також враховує значне збільшення
доступності та якості спортивної освіти за участю
кваліфікованого тренерського складу. Члени ТРГ 10 у бажаній
перспективі включили подальший розвиток академічного та
змагального спорту, в результаті чого Люблін буде успішно
представлений на змаганнях високого класу як в країні, так і за
кордоном, значне збільшення фінансування спорту в Любліні
та загальне збільшення спортивної активності мешканців.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Інвестиції у спортивну інфраструктуру, що дозволяють
організовувати міжнародні спортивні заходи: 
будівництво легкоатлетичного залу, стадіону для
мотокросу як цілорічного багатофункціонального
об’єкту та спортивно-розважального залу.

 Інвестиції у загальнодоступну спортивну інфраструктуру
- поблизу шкіл та районів, центр водних видів спорту
біля Земборжицького водосховища.

 Досягнення високих результатів у спорті серед дітей та
підлітків шляхом систематизації та укладення угод у
навчальних підрозділах з дисциплін, з яких вони не
укладені, та шляхом підвищення кваліфікації
тренувальних кадрів.

 Створення системи стимулювання / агрегування з
метою збільшення кількості дітей та підлітків, що
займаються спортом, та кількісного і якісного
тренерського та інструкторського персоналу, що
проводить спортивні заходи для дітей та підлітків, а
також задля формування позитивного ставлення до
фізичної активності.
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 Систематичне збільшення витрат на спорт: до рівня
щонайменше 4% міського бюджету (не враховуючи
інвестиційні витрати), враховуючи довгострокові
програми (наприклад, «Майстер спорту», «Майстер спорту
юніор»); створення платформ співпраці для отримання
клубами зовнішніх коштів; використання коштів з
антиалкогольного фонду.

 Стратегія розвитку академічного спорту, яка передбачає
залучення та утримання найкращих студентів-спортсменів
у Любліні, збільшення кількості національних та
міжнародних студентських спортивних заходів, що
призведе до промоції міста та зміцнення його іміджу.

 Встановлення єдиних критеріїв та правил розподілу
коштів на змагальні види спорту з урахуванням участі
мешканців та постійне і ефективне розкриття їх
громадської активності з використанням доступних
джерел засобів масової інформації з урахуванням
інформаційної та освітньої політики у галузі чинного
законодавства (промування, стипендії та інші форми, 
передбачені для компаній за участю люблінської
громади).
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 Створення містом Любліном організаційного
підрозділу, відповідального за залучення зовнішніх
коштів для спорту в Любліні, також відповідального
за такі дії, як: організація міжнародних спортивних
заходів, виконання доручених завдань, отримання та
розподіл коштів з європейських програм та компаній
державного казначейства. Водночас у цьому плані
продовжується тісна співпраця міста з іншими
неурядовими організаціями.

 Розробка та реалізація (за участю мешканців) 
якісних програм з охорони здоров’я з урахуванням
інтересів різних груп та заохочення мешканців до
участі у різних формах фізичної активності, 
наприклад, «Спорт усього життя».

 Організація масових заходів (за участю мешканців), 
включаючи марафони з супровідними пробігами, на
досить високому рівні для залучення зовнішніх
учасників та активізації якомога більшої групи
мешканців міста.
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 Залучення інвестицій у спортивну інфраструктуру, що
дозволяє організовувати міжнародні спортивні заходи
(будівництво легкоатлетичного залу, треку для мотоперегонів
як цілорічного багатофункціонального об'єкта та спортивно-
розважального залу) за рахунок власних коштів та залучених
зовнішніх коштів.

 Призначення організаторів, що гарантують високий рівень
масових заходів, включаючи марафон з супровідними
пробігами.

 Фінансове забезпечення та впровадження системи
досягнення високих результатів у спорті дітьми та підлітками.

 Аналіз існуючої спортивної інфраструктури (можливості
використання університетських та муніципальних спортивних
споруд), забезпечення навчального персоналу, адаптація
навчальної програми до програми спортивної підготовки (з
використанням існуючих програм, наприклад, Національного
академічного представництва), забезпечення коштів, 
міжвузівська співпраця у створення ACSS.

 Розробка інструменту участі для досягнення головної мети. 

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 11
ТУРИЗМ



+
До сильних сторін групи туризму
належать: багата історія міста, його
багатокультурність, якісна
регіональна продукція, приваблива
пропозиція фестивалю та багата
гастрономічна база та база
проживання. Також були помічені
позитивні зміни, що відбуваються в
районі інфраструктури Любліна, 
зокрема розвиток міської
велосипедної мережі та висока
якість громадського транспорту.

-
Серед слабких місць особливо часто
порушувались проблеми, пов’язані з
недостатньо розвиненою промоцією
міста та обмеженою туристичною
інформацією. Члени ТРГ 11 діагностували
низьку популярність сучасного Любліна
та змін, що відбуваються в ньому. В
суспільній свідомості зберігся образ
Любліна 15–20-річної давності. Також
часто наголошували на
інфраструктурних обмеженнях - погана
велосипедна інфраструктура, відсутність
паркувальних місць P + R або відсутність
паркувальних місць для тренерів та
кемперів. Також була порушена тема
незадовільного стану станцій PKP i PKS та
дефіциту громадських туалетів.

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН
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Lublin 2030
ТРГ 11 сформулювала бачення, реалізація якого повинна
здійснюватися в перспективі до 2030 року. У цьому баченні Люблін
повністю використовує свій туристичний потенціал при великій
підтримці адміністрації міста. В адміністрації міста створений
Департамент туризму (в даний час: Офіс розвитку туризму) з
відділами організації, координації проектів, економіки туризму і
маркетингу. Місто виділяє 0,5% свого бюджету на туризм і веде облік
надходжень від туризму. У спортивних спорудах організовуються
прибуткові культурно-розважальні заходи. Люблін розвиває модель
туризму 3E (Entertainment, Excitement, Education), в якій туристичні об'єкти не
тільки навчають, а й пропонують своїм відвідувачам нові, захоплюючі
враження. Відповідно до бажаного бачення групи, розвиток
інфраструктури в місті і його околицях сприяє розвитку туризму. 
Розвинено велосипедну інфраструктуру і створено зв'язок між
Любліном і трасою Green Velo - прокладено нові велосипедні доріжки і
шляхи. Очищено Зембожицьке водосховище, і біля ньому створено
базу відпочинку та для проведення конференцій. Швидко
розвивається сектор готелей та громадського харчування, що
додатково стимулює туристичний потік.

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Туристична промоція міста з використанням
потенціалу різних сегментів туристичної галузі.

 Розробка методології збору даних про надходження
від туризму - створення системи збору статистичних
даних з різних галузей туризму.

 Доповнення та адаптація туристично-рекреаційної
інфраструктури з урахуванням естетики міста.

 Розробка туристично-рекреаційної пропозиції для
людей з особливими потребами.

 Призначення на туризм щонайменше 0,5% міського
бюджету.

 Створення туристичного іміджу міста за участю всіх
туристичних суб’єктів.

 Зосередження туристичної пропозиції міста на
одному порталі.

 Регулярні галузеві наради, спрямовані на розробку
спільних рішень.
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 Поєднуючи різні форми спілкування та
будуючи пропозицію на їх основі, наприклад, 
PKP та автобус, PKP та Мелекс, піші та
велосипедні ралі.

 Тестування та оцінка системи збору даних.

 Використання зовнішніх коштів для адаптації
інфраструктури для людей з особливими
потребами.

 Пов’язування грантових конкурсів в інших
галузях (наприклад, культура, спорт) з
потребами туристичної галузі, з особливим
акцентом на практичному та
довгостроковому вимірі реалізованих
заходів.

 Постійне просування централізованого
порталу. 

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ



ТРГ 12
УРБАНІСТИКА ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ



+
Група зазначила порівняно мало
сильних сторін міста в області
містобудування та мобільності. 
Вони включають елементи, що
стосуються історичної та
культурної спадщини міста, 
прогресу у розвитку
громадського транспорту та
аспекти, пов'язані з міською
зеленню.

-
Серед слабких місць у районі, перш
за все, порушувались питання, 
пов’язані з непослідовністю
інфраструктури та відсутністю
цілісного підходу у плануванні. До
них належать, серед іншого: 
відсутність візуальної узгодженості
та міських стандартів, 
невідповідність інфраструктури, 
адаптованої до нової мобільності, 
відсутність безперервності
публічних просторів, існування
об’єктів, що псують панораму міста
(об’єкти, які не відповідають своїм
функціям або естетиці з оточенням, 
занедбані, захаращені), а також
засмічення рекламою міського
ландшафту та суперечлива естетика
міських зон. 

ВИЗНАЧЕННЯ
СИЛЬНИХ І
СЛАБКИХ
СТОРІН
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Lublin 2030

ТРГ 12 сформулювала бачення, реалізація якого повинна здійснюватися в перспективі до
2030 року. Воно передбачає реальну участь мешканців Любліна у містобудуванні. Місто
розвивається у цьому баченні з повагою до цінних природних територій. В районах, 
добре скомунікованих з центром міста та іншими районами, будуються нові житлові
комплекси. Завдяки стандартам міського планування, прийнятим місцевим урядом, вони
мають необхідну інфраструктуру і найкращим чином використовують наявний простір. У
запланованому баченні ТГР 12 Люблін є містом, зручним для пішоходів. Користуватися
різними системами громадського транспорту легко, зручно і більш ефективно, ніж
індивідуальним автомобільним транспортом, завдяки чому багато мешканців рідше
користуються своїми автомобілями. Будуються паркінги, інтегровані з системою
громадського транспорту. Велосипедні доріжки створюють щільну і узгоджену мережу, 
яка охоплює все місто, що робить їзду на велосипеді комфортною і безпечною. Місто не
забуває про навколишнє середовище. Послідовно реалізується план адаптації Любліна
до змін клімату. Вуглецевий слід міста зменшується, а якість повітря досить висока. 
Зростає частка електромобілів в громадському і приватному транспорті. Також
розвивається культурний потенціал і зберігається естетика загальних просторів. Об'єкти, 
включені в список сучасних культурних цінностей, охороняються на практиці, і цей список
систематично переглядається. Білборди і неприваблива реклама зникають з міського
пейзажу, а панорама Старого міста відображається без будь-яких елементів, які
спотворюють вид на місто. 

ОМРІЯНЕ
МАЙБУТНЄ



 Партисипація мешканців у процесі
проектування та планування.

 Прийняття ідеї компактності як найважливішої
концепції розвитку міста та як протидії явищу
розростання міст. Побудова позиції міста як
метрополії в якісному, а не кількісному сенсі.

 Інтеграція системи громадського та
індивідуального транспорту, впровадження
нового транспортного засобу (трамвая) та
орієнтація на екологічні рішення.

 Збереження автентичності та міцної місцевої
самобутності шляхом захисту культурного
ландшафту (особливо панорами Старого міста), 
історичних будівель та комплексів, а також
культурно-цінних сучасних просторів та
будівель.
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 Створення безперервної системи міських зелених
насаджень із впровадженням та розширенням
екологічної системи охорони заповідних територій
(ESOCh) на основі поточного дослідження.

 Створення місць зустрічей різного характеру і в
різній мірі трансформованих у різних частинах
міста, забезпечуючи людям умови для
користування громадським простором.

 Гарантія від міста підтримання та вдосконалення
екологічної структури та інструментів контролю
стану навколишнього середовища, а також
забезпечення громадського доступу до інформації
про цей стан.

 Поліпшення якості громадських приміщень та
комунальних підприємств.

 Організація заходів, що ведуть до просторового
розвитку міста, здійснюється мером Любліна, 
маршалом та відповідними кабінетами.
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 Прийняття комунальних містобудівних стандартів.

 Збільшення спектру доступних послуг та
інфраструктури в районах з дефіцитом.

 Запуск функціональної системи трамвайного
зв'язку.

 Впровадження формальних, правових та
фінансових інструментів для охорони культурного
ландшафту та нематеріальної спадщини Любліна; 
використання наявних ресурсів аналітичних
досліджень та детальне виконання нових; 
першочергове здійснення правової охорони
східних краєвидів панорами Старого міста, з
особливим акцентом на пішохідний маршрут
через річку Бистшиця від лиману річки Чернеювка
до садиби Графа.

 Охоплення плановим захистом зелених
насаджень та територій Есоха.

ПРІОРИТЕТНИЙ КУРС ДІЙ
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