
                

RZESZOWSKA STRATEGIA OBYWATELSKA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU 
RAZEM DLA RZESZOWA - ZRÓBMY OD NOWA NASZE MIASTO! 

OBSZAR I 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIMATYCZNA 

OBSZAR II 
INNOWACYJNA GOSPODARKA 

OBSZAR III 
PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 

klimat 
edukacja ekologiczna 

czyste powietrze 
zrównoważone budownictwo 

gospodarka wodna  
zero waste 

start-up system: biznes-nauka -innowacje 
kadry dla biznesu 

produktywne zatrudnienie 
rozwój ekonomiczny (przyciąganie inwestycji) 

 dyfuzja innowacji  
wzrost gospodarczy 

wizja urbanistyczna i planowanie przestrzeni 
drzewa to skarb 

15 minutowe miasto 
partnerstwo na rzecz celów 

bezpieczna przestrzeń 
zrównoważony przemysł 

OBSZAR IV 
EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI 

OBSZAR V 
SPRAWNY URZĄD 

OBSZAR VI 
MY OBYWATELE 

edukacja dla innowacji – innowacja dla edukacji 
kompetentny nauczyciel 

mały geniusz  
rozwijaj pasje, rozwijaj siebie 

porozmawiajmy 
uczenie się przez całe życie 

transparentny budżet 
„Klient nasz Pan” 

transparentny dobór kadr 
cyfryzacja 

nowoczesne metody zarządzania  
proaktywne kultura i klimat organizacyjny 

podmiotowe osiedla 
potencjał i proaktywność obywateli 

 aktywna kontrola obywatelska 
szczęśliwy mieszkaniec 

(relacje) samopomoc obywatelska 
 

OBSZAR VII 
ARTYSTYCZNE ODRODZENIE 

OBSZAR VIII 
INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ 

OBSZAR IX 
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 

karpackie inspiracje – karpacka sieć miast 
artystycznych 

wszystkie barwy Rzeszowa 
mobilność artystów 

dialog międzykulturowy 

inteligentna wizja komunikacji 
inteligentne technologie 

ekomobilność 
przestrzeń otwarta 

systemy transportowe 

aktywny senior 
STOP barierom 

inkluzywna społeczność 
zmniejszenie nierówności 

dostępność 

OBSZAR X 
DYNAMICZNA METROPOLIA 

OBSZAR XI 
FUNDAMENT DZIEDZICTWA 

OBSZAR XII 
ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ 

rozwój funkcjonalny metropolii 

Rzeszów – serce Karpat 
sieć unii metropolii 
Rzeszów ma głos! 

Creative Cities Network 
Rzeszów „bramą” wschodu i południa 

tygiel kultury 

dziedzictwo przyrodnicze 
plany rewitalizacji 

obywatele Rzeszowa 

sport i rekreacja 

profilaktyka zdrowotna 
ochrona zdrowia 
work life balance 

pokochaj życie – tak smakuje życie (smak życia) 
 
 

OBSZAR XIII 
VISIT RZESZÓW 

OBSZAR XIV 
NASZE BEZPIECZEŃSTWO  

OBSZAR XV 
TAK TO JA 

symbole Miasta 
potencjał turystyczny metropolii Rzeszowskiej 

Rzeszow – visit & transform yourself 
shop & eat 

atrakcje za darmo 
non stop city 

zakochaj się w Rzeszowie 

cyberbezpieczeństwo 
bezpieczeństwo publiczne 
przeciwdziałanie korupcji 

przeciwdziałanie kryzysom klimatycznym 
zarządzanie kryzysowe 

straż obywatelska 
 

miasto miejscem identyfikacji i zaspakajania potrzeb 
różnych pokoleń (X, Y, Z, alpha) 

 

 


