WPROWADZENIE
1. WIZJA ROZWOJU
2. CHARAKTERYSTYKA
MAKROREGIONU
POLSKI CENTRALNEJ
3. POTENCJAŁ
I UWARUNKOWANIA
ROZWOJOWE
3. TRENDY ROZWOJOWE
4. CELE STRATEGICZNE
ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ
WIEDZY I INNOWACJI
PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA
TWÓRCOM I PROJEKTANTOM
INNOWACYJNA SIEĆ
MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM
ŻYWNOŚCI PROZDROWOTNEJ
MULTIMODALNY WĘZEŁ
TRANSPORTOWY
O ZNACZENIU
MIĘDZYNARODOWYM

6. ZASADY REALIZACJI
STRATEGII
SŁOWNICZEK

10

Wizja rozwoju

Wizja rozwoju Makroregionu Polski Centralnej przedstawia
pożądany stan makroregionu w przyszłości i jest odpowiedzią na potrzeby
budowania najbardziej dynamicznego, konkurencyjnego i innowacyjnego
regionu Polski, rozpoznawalnego w skali europejskiej i globalnej.

Wizja rozwoju

DOSTĘPNY, ZINTEGROWANY I KONKURENCYJNY W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ
MAKROREGION POLSKI CENTRALNEJ
PRZESTRZENIĄ PRZYJAZNĄ GENEROWANIU ORAZ TRANSFEROWI
WIEDZY I INNOWACJI
TWORZONĄ PRZEZ KREATYWNE SPOŁECZEŃSTWO Makroregion Polski Centralnej awangardą Europy XXI wieku
Obszar Makroregionu Polski Centralnej cechować będą silne
powiązania wewnętrzne i zewnętrzne oraz integracja gospodarcza,
społeczna i przestrzenna. W zakresie budowania powiązań zewnętrznych
i spójności wewnętrznej istotne pozostaje wykorzystanie potencjału
rozwojowego obszaru funkcjonalnego stolic obu województw, przy
jednoczesnym zapewnieniu dyfuzji procesów rozwojowych na cały obszar
MPC.
Kluczem do rozwoju konkurencyjności staną się wzmacniane i lepiej
wykorzystywane unikatowe potencjały rozwojowe tkwiące w makroregionie,
skoncentrowane w następujących polach współpracy:

nauka, badania i rozwój;

sektor kreatywny,

medycyna i farmacja;

rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze;

transport i logistyka.
Są to obszary, w których już dziś oba województwa makroregionu
prezentują wysoki poziom rozwoju, a utrwalana współpraca i realizacja
strategicznych projektów zintegrowanych wzmocni powiązania funkcjonalne
między głównymi, krajowymi biegunami wzrostu.
Kształtowanie przestrzeni przyjaznej generowaniu wiedzy i innowacji
przyczyni się do rozwoju sfery nauki i badań, a transfer wiedzy i innowacji do
gospodarki pozwoli na budowanie przewag konkurencyjnych w skali
międzynarodowej. Kreatywne społeczeństwo stworzy podwaliny dla rozwoju
kulturotwórczej funkcji makroregionu o znaczeniu globalnym i budowania
wizerunku MPC jako przestrzeni przyjaznej twórcom i projektantom.
Wysokiej jakości dostępność komunikacyjna w skali krajowej
i międzynarodowej wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej
makroregionu, co umożliwi m.in. zmodernizowanie struktury przemysłu.
Efektywne wykorzystanie wyróżnionych potencjałów rozwojowych przyczyni
się do wzrostu znaczenia MPC na arenie międzynarodowej oraz
postrzegania go jako jednego z obszarów stanowiących awangardę rozwoju
Europy w XXI wieku.

