ZIDENTYFIKOWANE KLUCZOWE WYZWANIA DLA ROZWOJU LEGNICY
1. Tożsamość lokalna i aktywność społeczna mieszkańców.
2. Dostępność zasobów ludzkich i aktywność ekonomiczna mieszkańców.
3. Wysoka jakość życia w mieście w kontekście jego funkcjonalności,
innowacyjności i zdolności adaptacyjnych.

OBSZARY KLUCZOWEJ INTERWENCJI
1. Integracja i wzrost zaangażowania mieszkańców i otoczenia publicznoprywatnego na rzecz rozwoju miasta.
2. Poprawa warunków dla
i osobistego mieszkańców.
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3. Wzmocnienie potencjału miasta jako atrakcyjnego miejsca do życia.

MISJA I WIZJA ROZWOJU LOKALNEGO LEGNICY
Misja
Misją rozwoju Legnicy jest wykorzystanie endogenicznych potencjałów miasta
poprzez wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, wzmocnienie wewnętrznych i
zewnętrznych stosunków społeczno-gospodarczych oraz integrację współpracy
międzysektorowej, jak również zapewnienie mieszkańcom warunków
nieskrępowanego rozwoju osobistego i zawodowego w funkcjonalnej
przestrzeni miejskiej, poprzez podniesienie standardów, w tym dostępności,
usług publicznych oraz infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem
walorów środowiska naturalnego i zdolności adaptacyjnych do zmian klimatu.
Wizja
Legnica jest miastem o wiodącej pozycji na mapie Dolnego Śląska, skutecznie
konkurującym z innymi ośrodkami, o stabilnej gospodarce, dużym potencjale
ludzkim, zintegrowanym ze swoim otoczeniem. Jest ośrodkiem tworzącej się
aglomeracji i inteligentnym miastem przyszłości, z którym ludzie chcą się
związać i które chcą współtworzyć. Jest miastem przyjaznym zarówno dla
młodych, jak i dla seniorów. Otwartym na realizację potrzeb ludzi, dobrze
skomunikowanym wewnętrznie i zewnętrznie, z dynamicznie rozwijającą się
innowacyjną gospodarką, dojrzałą edukacją i szkolnictwem wyższym. Legnica
to miasto kompaktowe, jeszcze bardziej wygodne i bezpieczne we wszystkich
tego słowa znaczeniach. Dobre do realizacji ambicji zawodowych, rodzinnych
i osobistych. Z klimatem dla rozwoju przedsiębiorczości i usługami w zasięgu
ręki. Legnica jest miejscem atrakcyjnym do zamieszkania, zapewniającym
wysoką jakość warunków życiowych, alternatywnych form spędzania czasu
oraz aktywności obywatelskiej.
Cele strategiczne
1. Wzmocnienie znaczenia kompaktowej Legnicy - miasta atrakcyjnego do
życia i osiedlania się, o wysokiej funkcjonalności i dostępności,
z klimatem dla przedsiębiorczości i szerokim pakietem usług w zasięgu
ręki.
2. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej i otoczenia publicznoprywatnego na rzecz rozwoju Legnicy 2.0 – inteligentnego oraz
zrównoważonego
miasta
przyszłości,
bliskiego
mieszkańcom
i świadomie przez nich współtworzonego.

