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Tożsamość miasta – stanowi określoną wizję miasta „samego siebie”, która oparta jest na zbiorze jego cech charakterystycznych. Cechy te wyróżniają miasto
spośród innych, tworząc jego osobowość i charakter. Tożsamość miasta budowana jest zarówno przez cechy materialne, jak i niematerialne.

Marka miasta – zestawienie nazwy, logo, sloganu i innych elementów umożliwiających odbiorcom identyfikację danej jednostki. Jej główne zadanie to
identyfikacja oferty miasta, wyróżnienia jej spośród konkurencji. Kreowana marka ma zapewnić wysoki standard produktu, wyrażany poprzez jego jakość
i atrakcyjność, ułatwić jego umiejscowienie na tle konkurencyjnych miast oraz zwiększyć zainteresowanie oferowanymi usługami.

Wizerunek miasta – zbiór wyobrażeń, idei i przekonań, jakie mają ludzie o mieście. Wpływa na niego percepcja miasta i przekazy medialne. Odnosi się do
sposobu postrzegania i emocji. Powinien być on kształtowany w oparciu o tożsamość miasta – np. poprzez prowadzenie działań związanych z marką miasta.

Podmioty realizujące politykę miejską (PRPM) – podmioty, które pozostają w bezpośredniej zależności z Urzędem Miasta Kielce i realizują jego zadania. Są
nimi jednostki organizacyjne miasta (np. urzędy, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, służby miejskie) oraz spółki miejskie. Przykładowymi podmiotami
realizującymi politykę miejską w Kielcach są: Targi Kielce, Geonatura Kielce, Kielecki Park Technologiczny czy miejskie instytucje kultury (muzea, teatry, domy
kultury).

Filary – zestaw cech i atraktorów będących podstawą budowania marki.

Cele strategiczne – opierają się na filarach nowej marki i umożliwią skuteczne dotarcie do pełnego spektrum interesariuszy, przedstawiają główne założenia
polityki promocyjnej.

Cele operacyjne – działania pełniące funkcję uszczegółowienia i dodefiniowania celów strategicznych, podkreślają priorytety kluczowe dla działań miasta
w trakcie realizacji Strategii.

Kierunki działań – przedstawiają typy (wiązki) projektów realizowanych w ramach założeń Strategii, pełnią funkcję operacjonalizacyjną – mają za zadanie
wskazać działania, które umożliwią wdrożenie założeń dokumentu.

Działania promocyjne – wszystkie działania mające na celu promowanie danej jednostki.

Kanały komunikacyjne – platformy analogowe (offline) i cyfrowe (online) umożliwiające kontakt z interesariuszami, służą realizacji założeń Strategii.

Interesariusze – wszystkie osoby oraz podmioty, które są lub mogą być odbiorcami i/lub współtwórcami działań promocyjnych.

Strategia lub Strategia Promocji – Strategia promocji Miasta Kielce 2030+.

KOF – Kielecki Obszar Funkcjonalny.

SŁOWNIK POJĘĆ

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyjmujemy następujące definicje wykorzystywanych w dokumencie pojęć i skrótów.
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Kielce mają bogate dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne. Miasto stale rozwija się gospodarczo,
prowadzonych jest w nim wiele inwestycji prorozwojowych. Można jednak zauważyć, że są miastem nieco
niedocenianym przez mieszkańców oraz nieodkrytym przez mieszkańców innych regionów.

Świadomi zalet naszego miasta, ale także pewnych mankamentów dotyczących podejmowanych dotychczas działań
promocyjnych, przystąpiliśmy do opracowania „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”.

Miasta na całym świecie dla zwiększenia swojej konkurencyjności kreują, a następnie wykorzystują własne marki
miejskie. Dzięki nim mogą strategicznie zarządzać swoim wizerunkiem, prowadzić ustrukturyzowane i kompleksowe
działania. Dawniej rynek pracy przyciągał ludzi do miasta. Obecnie wpływ na to mają także warunki życia w mieście,
jego atrakcje i potencjał, co można dostrzec z zewnątrz za sprawą dobrze ukształtowanej marki i prowadzonych
działań promocyjnych. Dlatego głównym celem „Strategii promocji Miasta Kielce 2030+”, oprócz przyciągania
talentów, inwestorów czy turystów, jest promocja takich zachowań, które prowadzą do ciągłego polepszania jakości
życia w mieście, wspierania procesu dążenia do neutralności klimatycznej i innych celów zrównoważonego rozwoju.

W Kielcach zauważamy potrzebę budowania silnej marki miejskiej, a wzmacnianie tożsamości miasta jest jednym z
celów operacyjnych naszej nowej „Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”.

Dobre praktyki z całego świata, identyfikowane inspiracje oraz trendy światowe pokazują, że Strategia promocji nie
jest odrębnym bytem, ale budowany przez nią wizerunek miasta powinien wynikać z założeń Strategii rozwoju. Z tego
powodu założeniem naszej Strategii promocji jest nie tylko komunikowanie tego, co obecnie dzieje się w mieście, ale
także podkreślanie naszych aspiracji – to przede wszystkim kierunki wskazywane w najnowszej Strategii rozwoju.
Ustalenia poczynione w Strategii promocji czerpią z doświadczeń, a jednocześnie wpływają na kształtowanie się
założeń inicjatyw podejmowanych przez poszczególne instytucje miejskie. Nie mają być w żadnym razie ze sobą w
konflikcie, ale chcemy, żeby wszyscy rozumieli cel nadrzędny, działania były zintegrowane, następował przepływ
wiedzy i dobrych praktyk, a posiadane zasoby były optymalnie i w sposób przejrzysty alokowane.

Dokument, który składam na Państwa ręce, prezentuje m.in. założenia Nowej Marki Kielc, które są zebraniem
unikalnych cech budujących naszą tożsamość. Po jej wdrożeniu naszą wspólną rolą będą wytężone działania w
różnych sferach funkcjonowania miasta i nas samych – tylko wtedy zbudujemy na jej podstawie wizerunek Kielc, na
jaki zasługuje nasze wspólne miasto.



O KIELCACH – PODSTAWOWE INFORMACJE
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PODSTAWOWE INFORMACJE O MIEŚCIE

Kielce to miasto na prawach powiatu leżące w południowej części centralnej Polski, a
także stolica województwa świętokrzyskiego, które liczy około 1,2 mln mieszkańców*.
Stanowi ono rdzeń aglomeracji kieleckiej i Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Kielce
położone są w Górach Świętokrzyskich, nad rzeką Silnicą. Miasto charakteryzują znaczne
różnice wysokości (od 260 m n.p.m. w dolinie Silnicy do 406 m n.p.m. na Górze Telegraf).

Miasto znajduje się w relatywnie niewielkiej odległości od 3 największych polskich miast:
Warszawy, Krakowa i Łodzi, do których odległości wynoszą od około 120 do 180
kilometrów.

Kielce są istotnym węzłem komunikacyjnym, przez który przebiegają ważne drogi krajowe
i międzynarodowe. Na linii północ-południe jest to droga krajowa numer 7 będąca częścią
europejskiej drogi E77. W chwili opracowywania dokumentu jej zdecydowaną większość
stanowiła droga ekspresowa S7. Warto jednak podkreślić, że w przeciągu najbliższych
kilku lat jej rozbudowa dobiegnie końca. Przez Kielce przebiegają również drogi krajowe
numer 73 i 74, a także linia kolejowa numer 8.

Połączenia lotnicze dostępne są ze znajdujących się w odległości 130-200 km od miasta
portów lotniczych w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Rzeszowie, Łodzi, a także – w
przyszłości – z planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W odległości około 80
km od miasta znajduje się lotnisko w Radomiu, ale skala jego działania nie jest
wystarczająca i nie zaspokaja rosnących potrzeb mieszkańców Polski, w tym Miasta
Kielce.

Kielce zamieszkuje obecnie 192 468 osób**, a ich powierzchnia wynosi 109,65 km².
Przytoczone dane klasyfikują je jako miasto duże o średniej gęstości zaludnienia w skali
kraju (w 2020 roku było to 1 764 os./km² gęstości zaludnienia powierzchni
zurbanizowanej w Kielcach w odniesieniu do 2 158 os./km² dla Polski).

Struktura wieku społeczności miasta jest typową dla polskich miast, czyli starzejącą się, z
przewagą ludności w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym. W ostatnim czasie z roku
na rok liczba ludności w mieście maleje. Warto jednak podkreślić, że przywołanemu
procesowi towarzyszy wzrost liczby ludności powiatu kieleckiego, co wskazuje na
zachodzące procesy suburbanizacyjne. Świadczy o tym także fakt, że o ile liczba ludności
Kielc na przestrzeni 20 lat spadła o około 20 000 osób, to łączna liczba ludności Kielc i
powiatu kieleckiego spadła zaledwie o około 3 000 osób.

*Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2021,6,30.html
** Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju-terytorialnym-stan-w-dniu-30-06-2021,6,30.html



O KIELCACH – GOSPODARKA I NAUKA
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GOSPODARKA
Kielce są stolicą województwa świętokrzyskiego oraz istotnym ośrodkiem oddziałującym
na rozwój społeczno-gospodarczy całego województwa. Na terenie miasta działalność
prowadzi około 29 400 przedsiębiorstw, czyli 153 przedsiębiorstw na każdy 1 tysiąc
mieszkańców, co w porównaniu do innych polskich ośrodków wojewódzkich o zbliżonej
wielkości jest wartością umiarkowaną, nieodbiegającą od średniej.*

Jednym z największych przedsięwzięć gospodarczych realizowanych przez Miasto Kielce
jest Kielecki Park Technologiczny, który jest biznesową wizytówką miasta. KPT to
profesjonalnie przygotowana przestrzeń biurowa, magazynowa, laboratoria oraz hale
produkcyjne dla obecnych i przyszłych przedsiębiorców, a przede wszystkim miejsce, w
którym eksperci łączą biznesy i dzielą się profesjonalną wiedzą oraz doświadczeniem. KPT
oferuje także szkolenia, doradztwo oraz pomoc w znalezieniu partnerów dla firm. W
ramach KPT działa też Energetyczne Centrum Nauki.

Istotnym podmiotem wpływającym pozytywnie na gospodarkę miasta, jak i całego
regionu, są z pewnością Targi Kielce będące znanym na arenie międzynarodowej
ośrodkiem wystawienniczym, organizatorem targów i wystaw. Co roku odbywa się tam
kilkadziesiąt wydarzeń i kilkaset konferencji.

Innym istotnym ośrodkiem dla rozwoju gospodarczego Kielc jest nowo powstałe Centrum
Naukowo-Wdrożeniowego Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego
(CENWIS). W jego skład wchodzi 14 laboratoriów i pracowni Politechniki Świętokrzyskiej,
które są wyposażone w nowoczesną infrastrukturę laboratoryjną. Ma ono na celu
wspieranie infrastrukturalne, aparaturowe i kadrowe szeroko pojętego otoczenia
gospodarczego i naukowego. W czasie tworzenia dokumentu realizowana jest budowa
Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar, który ma powstać w
Kielcach do końca 2023 roku.

NAUKA

W mieście działa 10 uczelni wyższych kształcących około 20 tysięcy studentów i
dostarczających na rynek pracy około 7 tysięcy absolwentów rocznie. Najważniejszymi z
nich są niewątpliwie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Politechnika
Świętokrzyska (znajdujące się wśród najlepszych 70 uczelni w kraju). W ostatnich latach
liczba studentów na obu tych uczelniach znacznie spadła. Pomimo tego, że jest to trend
typowy dla polskich miast tej wielkości (liczba studentów w Polsce systematycznie maleje),
należy podkreślić, że jest on niepokojący i może stanowić zagrożenie dla funkcjonowania
tych uczelni – szczególnie biorąc pod uwagę dynamikę obserwowanych zmian.

*Źródło: Bank danych lokalnych GUS (Data dostępu: 12.01.2022 r.). Dane dotyczą roku 2020.
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TURYSTYKA I ŚRODOWISKO

Kielce charakteryzują się nadzwyczajną atrakcyjnością przyrodniczą ze względu na jakość zachowanych
zasobów przyrodniczych i różnorodność krajobrazową. Są położone w Górach Świętokrzyskich – to
jedyne miasto w Europie posiadające w swoich granicach tak duże zróżnicowanie formacji
geologicznych i biologicznych. Występuje tu duże bogactwo siedlisk i zbiorowisk roślinnych
objętych różnymi formami ochrony przyrody. Dodatkowo przez miasto przebiega wiele atrakcyjnie
wytyczonych, ze względu na zróżnicowany krajobraz, szlaków spacerowych i turystycznych oraz szlak
miejski prowadzący przez istotne dla miasta obiekty krajoznawcze. Przez Kielce wiodą także liczne trasy
rowerowe o zróżnicowanej trudności, zarówno dla początkujących, jak i dla amatorów kolarstwa
górskiego, w tym również fragment Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo – najdłuższej trasy
rowerowej w Polsce. Teren całego miasta znajduje się w obrębie Geoparku Świętokrzyskiego
należącego do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

Znaczącą instytucją dla kieleckiej turystyki, promocji i edukacji jest Geonatura Kielce. To jednostka
miejska zarządzająca zasobami przyrodniczymi terenów pogórniczych (dawne kamieniołomy, a obecnie
rezerwaty: Kadzielnia, Ślichowice oraz Wietrznia) i prowadząca edukację przyrodniczą, a także
działalność promocyjną związaną z wykorzystaniem potencjału przyrodniczo-krajobrazowego miasta.
Do Geonatury Kielce należy m. in. Centrum Geoedukacji i Ogród Botaniczny. W 2021 roku liczba gości
na wszystkich obiektach Geonatury Kielce pierwszy raz przekroczyła pół miliona zwiedzających.

KULTURA I SPORT

Życie kulturalne w Kielcach opiera się na działalności wielu centrów i domów kultury, muzeów, teatrów,
filharmonii, galerii, bibliotek oraz kin. Jednym z najbardziej znanych i reprezentacyjnych obiektów jest
Kieleckie Centrum Kultury – instytucja organizująca kilkaset wydarzeń krajowych i międzynarodowych
rocznie, w tym imprezy o charakterze rozrywkowym, edukacyjnym, kulturotwórczym czy artystycznym.
Część z nich odbywa się cyklicznie, m.in. Międzynarodowy Konkurs dla Projektantów i Entuzjastów
Mody OFF FASHION, Memorial to Miles Targi Kielce Jazz Festival, Ogólnopolski Niezależny Festiwal Form
Dokumentalnych NURT oraz Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Życie jest piękne”. Wśród
wyróżniających się instytucji kultury jest Kielecki Teatr Tańca – jeden z trzech instytucjonalnych teatrów
tańca w Polsce. Do najbardziej znanych imprez organizowanych w Kielcach należy Międzynarodowy
Harcerski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej.

Kielce jako ośrodek sportowy posiadają nowoczesną infrastrukturę sportową i są organizatorem
wydarzeń sportowych o charakterze krajowym oraz międzynarodowym. Sport profesjonalny jest ważną
wizytówką miasta, jest rozpoznawalny, a lokalne drużyny sportowe odnoszą sukcesy na poziomie
krajowym i międzynarodowym. W mieście działają m.in. klub piłki ręcznej Łomża Industria Kielce
(zwycięzca Ligi Mistrzów z 2016 i wielokrotny mistrz Polski), klub piłkarski Korona Kielce, a także klub
piłki ręcznej Suzuki Korona Handball Kielce.

O KIELCACH – TURYSTYKA, ŚRODOWISKO, KULTURA I SPORT
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BOGATA OFERTA 
KULTURALNA

UZNANY W CAŁEJ 
EUROPIE KIELECKI SPORT

SZEROKA OFERTA 
WSPARCIA BIZNESU

KOMPAKTOWOŚĆ MIASTA UNIKALNOŚĆ KIELC
CZYNIĄCA JE MIASTEM, 

W KTÓRYM CHCE SIĘ ŻYĆ

O KIELCACH – UNIKALNOŚĆ MIASTA

Kielce są miastem średniej wielkości. Cechuje je kameralność i nadzwyczajna bliskość natury połączona z pełnieniem funkcji ośrodka wojewódzkiego. Oprócz
dużej powierzchni parków i terenów zielonych, atrakcyjność miasta wzbogaca wiele udogodnień sportowych i rekreacyjnych. W Kielcach jest wiele zabytków, z
których najważniejsze to dawny Pałac Biskupów Krakowskich i katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, które są – wspólnie – wpisane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na listę Pomników Historii. Za jedne z ważniejszych przestrzeni urbanistycznych uważa się Rynek i ulicę Sienkiewicza,
pełniące funkcje reprezentacyjne i handlowe. Struktura przestrzenna zapewnia zwartość zabudowy i daje potencjał miasta kompaktowego, dzięki czemu dostęp
do usług jest łatwy, a tranzyt i poruszanie się po mieście jest stosunkowo szybkie. Jest to kolejna z przewag nad innymi, w szczególności dużymi polskimi
miastami. Cechy te, w połączeniu z przedstawionym na poprzednich dwóch stronach potencjałem kulturalnym, gospodarczym i naukowym sprawiają, że Kielce
są miastem unikalnym w skali Polski.

DOSTĘPNOSĆ UCZELNI 
WYŻSZYCH

UNIKALNE W SKALI EUROPY 
UWARUNKOWANIA 

GEOLOGICZNE

BLISKOŚĆ PRZYRODY

SPOKOJNY TRYB ŻYCIA

TARGI 
KIELCE

LICZNE ZABYTKI



JAKĄ ROLĘ BĘDZIE PEŁNIĆ STRATEGIA I JAKIE BĘDĄ SKUTKI JEJ WDROŻENIA?

JAKĄ ROLĘ BĘDZIE PEŁNIĆ STRATEGIA? 

Strategia promocji Miasta Kielce pełni rolę:

 opracowania wpisującego się w dokumenty wyższego rzędu,
w szczególności Strategię rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku
Smart City;

 uproszczonej diagnozy wizerunku i tożsamości Kielc;

 dokumentu określającego kierunki strategii promocji Kielc
i kategorie wytycznych w tym zakresie;

 drogowskazu dla wszelkich działań miasta związanych z jego
promocją;

 zestawienia rekomendacji dotyczących zmian systemowych, zasad
promocji dla Urzędu Miasta Kielce, jak i innych pozostałych
podmiotów realizujących politykę miejską, które umożliwią
usprawnienie działań promocyjnych i przygotują urząd do
wdrożenia Strategii;

 katalogu narzędzi promocji terytorialnej odpowiadającego
specyfice Kielc – listy wybranych środków, za pomocą których UM
Kielce oraz wszystkie pozostałe podmioty realizujące politykę
miejską będą przekazywać wszystkim interesariuszom informacje o
swojej działalności, ofercie, produktach i usługach.
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JAKIE BĘDĄ REZULTATY WDROŻENIA STRATEGII?

Podejmowane działania będą skutkować:

 zmianami organizacyjnymi wewnątrz UM Kielce, które usprawnią
działania promocyjne;

 usprawnieniem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej pomiędzy
UM Kielce, a wszelkimi powiązanymi podmiotami realizującymi
politykę miejską;

 zintegrowaniem i wydajnym promowaniem oferty Kielc w rozbiciu
na zdefiniowane grupy odbiorców;

 wzmocnieniem i rozpromowaniem wizerunku miasta – zarówno
w Kielcach, jak i poza nimi;

 identyfikacją innych wytycznych, podstaw prowadzenia
kompleksowych zmian w zakresie promocji – w tym w zakresie
elementów systemu wdrożenia zmian.



LOGIKA DOKUMENTU

Strategia promocji Miasta Kielce 2030+ została opracowana w oparciu o określony proces diagnostyczno-analityczny. Kształt, kolejność oraz sam fakt
umieszczenia poszczególnych sekcji i rozdziałów w dokumencie nie są przypadkowe – wynikają z obecnych trendów, najnowszych opracowań marketingowych
oraz szeregu istniejących już strategii promocji miast w Polsce i na świecie. Aby zapewnić przejrzystość dokumentu, poniżej zaprezentowano jego logikę.
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Rozdział 2. – Analiza obecnych działań promocyjnych
Wnioski wynikające z uproszczonej analizy obecnego systemu działań
promocyjnych.

Rozdział 3. – Trendy i dobre praktyki
Współczesne, ogólnoświatowe trendy związane z marketingiem miejsc oraz
wybrane dobre praktyki.

Rozdział 4. – Diagnoza tożsamości i wizerunku
Tożsamości Kielc oraz analiza ich wizerunku. Identyfikacja różnic między
tożsamością oraz wizerunkiem. Wskazanie słabości i przewag.

Rozdział 5. – Analiza marek konkurencyjnych
Szereg informacji i inspiracji związanych ze szczegółami marek
poszczególnych miast polskich i zagranicznych.

Rozdział 8. – Wdrażanie, monitoring i ewaluacja
Elementy systemu wdrożenia, monitoringu i ewaluacji. Kluczowe kierunki
działań i potencjalne źródła finansowania.

Rozdział 7. – Cele strategiczne i operacyjne
Opis celów strategicznych i operacyjnych.

Rozdział 6. – Nowa Marka Kielc
Kluczowe atrybuty, rodzaj oraz pozycjonowanie Nowej Marki Kielc. Grupy
docelowe oraz sposób komunikacji.

Przyjrzenie się ogólnoświatowym zmianom i działaniom w obszarze promocji
miast ukaże szerszy kontekst Strategii promocji Miasta Kielce 2030+.

Przeprowadzenie diagnozy tożsamości i wizerunku umożliwi odpowiedź na
pytania związane z tym, jakie jest miasto Kielce i jak jest postrzegane.

Dzięki rezultatom dwóch poprzednich rozdziałów (informacje na temat Kielc
oraz inspiracje z innych miast) możliwe jest opracowanie Nowej Marki Kielc.

Zebrane wnioski oraz wypracowane założenia Nowej Marki Kielc pozwolą
zaprogramować założenia i priorytety polityki promocyjnej miasta.

Operacjonalizacja wypracowanych założeń wymaga przeglądu struktur UM
odpowiedzialnych za działania promocyjne oraz sformułowania systemów wdrożenia.

Rozdział 1. – Wprowadzenie
Podstawowe założenia dokumentu – m.in. cel, rola, kontekst i jego
metodyka.

Poddanie analizie systemu organizacji działań promocyjnych w UM Kielce – m.in.
w zakresie przegląd mechanizmów, procedur i odpowiedzialności.

Zdobycie wiedzy na temat tożsamości i wizerunku Kielc ułatwi proces
formułowania Nowej Marki Kielc. Najpierw jednak warto przyjrzeć się temu, jak
robią to inni.



KONSULTACJE SPOŁECZNE GRUPY ROBOCZE ROZMOWY Z EKSPERTAMI ANALIZA INNYCH 
OPRACOWAŃ I DANYCH 

ZASTANYCH

W trakcie konsultacji 
społecznych kilkuset 
respondentów – w tym 
kielczanki i kielczanie, a 
także turyści, 
przedstawiciele miast 
partnerskich i inne osoby –
podzieliło się swoimi 
opiniami w trakcie badania 
online.

 Ankietę dostępną na 
platformie Idea Kielce 
wypełniali mieszkańcy Kielc, 
a także turyści, 
przedstawiciele miast 
partnerskich i inni chętni.

 Organizacja szeregu 
spotkań grup roboczych 
pozwoliła na 
przeprowadzenie dyskusji 
w gronie eksperckim.

 Spotkania były podzielone 
na cztery grupy 
tematyczne: „Turystyka i 
kultura”, „Gospodarka i 
biznes”, „Przestrzeń miasta 
i jakość życia” oraz 
„Edukacja i talenty”.

 Przeprowadzono tzw. 
indywidualne wywiady 
pogłębione (IDI) – pozwoliło 
to na poznanie, 
identyfikację pogłębionych 
opinii i rekomendacji 
specjalistów i ekspertów.

 Rozmówcy reprezentowali 
różne środowiska: kultury, 
nauki, biznesu czy też 
organizacji społecznych i 
UM Kielce.

 Analiza danych zastanych 
umożliwiła zaznajomienie 
się z wszelkimi 
dokumentami, które są 
istotne z punktu widzenia 
promocji Miasta Kielce.

 Analizie poddano 
kilkadziesiąt dokumentów, 
w tym około połowy 
dotyczących bezpośrednio 
Kielc.

SPOSÓB REALIZACJI PRAC NAD STRATEGIĄ

Spostrzeżenia, wnioski i rekomendacje zawarte w Strategii promocji Miasta Kielce 2030+ zostały sformułowane na podstawie szeregu źródeł informacji. Każde z
nich zostało poddane gruntownej analizie, a następnie zestawione z innymi źródłami. W trakcie prac skorzystano zarówno ze źródeł ilościowych (ankiety
online), jak i jakościowych (grupy robocze, indywidualne wywiady pogłębione, analiza danych zastanych). Konsultacje społeczne miały charakter otwarty, wzięło
w nich udział kilkuset respondentów zarówno z Kielc, jak i spoza miasta.
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DOTYCHCZASOWY SYSTEM REALIZACJI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MIASTA – WYBRANE ELEMENTY

Ostatnia Strategia promocji Kielc obejmowała swoim zakresem lata 2006-2010. Oznacza to, że przez ostatnie 11 lat miasto nie miało aktualnego programu
strategicznego promocji, co mogło mieć negatywny wpływ na spójność prowadzonych działań. Dodatkowo fakt oraz wyniki postępowania kontrolnego
przeprowadzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2012 roku wskazują na liczne dysfunkcje w zakresie działań mających realizować dokument z 2006 roku.
Kontekst historyczny prowadzonych prac wskazuje więc na wyraźną potrzebę opracowania Strategii, która będzie nowym otwarciem dla spójnych i odgórnie
skoordynowanych przez Urząd Miasta Kielce działań promocyjnych.

2002

2005

2008

2010

2012

2017

2019

2021

Utworzenie komórki odpowiedzialnej za promocję i efektywną komunikację. Powstaje logo turystyczne miasta, przestrzenna mapa centrum, zrealizowano też badania na temat
postrzegania miasta w Polsce (np. wśród mieszkańców Poznania i Warszawy).

Opracowanie Strategii promocji Miasta Kielce na lata 2006-2010 przez podmiot zewnętrzny.

Przeprowadzenie aktualizacji do Strategii promocji Miasta Kielce na lata 2009-2010 wykonane przez podmiot zewnętrzny. Dokument wskazuje na potrzebę profesjonalnego podejścia do
organizacji działalności promocyjnej. W dokumencie dokonano analizy działań podejmowanych przez miejskie instytucje w zakresie promocji i uznano, że w znacznej mierze są one
niespójne i różnej jakości.

Koniec obowiązywania Strategii promocji Miasta Kielce na lata 2006-2010.

Publikacja wyników kontroli działań promocyjnych miasta przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Do kluczowych wniosków zawartych w dokumencie wskazuje się: niewydanie
zarządzenia ustalającego zasady promowania miasta wbrew uregulowaniu przyjętemu w regulaminie organizacyjnym Urzędu, nieprowadzenie analiz potrzeb w zakresie działalności
promocyjnej Miasta Kielce oraz nierzetelne monitorowanie efektów podejmowanych działań promocyjnych. Zgodnie z wynikiem kontroli NIK z 2012 roku, nie przyjęto proponowanego w
tym dokumencie modelu profesjonalnego zorganizowania działalności promocyjnej Miasta Kielce.

Powołanie nowej komórki odpowiedzialnej za marketing miasta – Wydziału Kultury i Promocji Miasta.

Reorganizacja UM Kielce, w wyniku której liczba wydziałów zmniejszyła się z 22 do 11. Na mocy nowej struktury, działania promocyjne miasta prowadzone są przez kilka różnych
jednostek organizacyjnych. Wydział Kultury, Sportu i Promocji Miasta, który integrował większość działań promocyjnych, zostaje zlikwidowany.

Opracowanie projektu Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City. Wskazanie opracowania marki Kielc jako jednego z kluczowych priorytetów. Podjęcie decyzji o
rozpoczęciu prac nad nową Strategią promocji, na mocy której Miasto Kielce po raz pierwszy od 11 lat będzie posiadało aktualną Strategię promocji.
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AKTUALNY STAN POLITYKI PROMOCYJNEJ W KONTEKŚCIE POZOSTAŁYCH MIAST WOJEWÓDZKICH

Zgodnie z analizami z roku 2018*, Kielce są jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, które nie posiadały/nie prowadziły działań w ramach żadnego z czterech
elementów brandingu (aktualna strategia promocji/marki, prowadzenie działań związanych z marką, posiadanie znaku promocyjnego innego niż herb, slogan
promocyjny). Co więcej, poza Kielcami, działań związanych z marką nie prowadziły jedynie Bydgoszcz i Zielona Góra. Znaku promocyjnego nie posiadał z kolei
jedynie Toruń.

Miasto Strategia promocji/marki Działania związane z marką Znak promocyjny Slogan

Białystok tak tak tak „Wschodzący Białystok”

Bydgoszcz nie nie tak nie

Gdańsk tak tak tak nie

Gorzów Wielkopolski tak tak tak „Gorzów Przystań”

Katowice tak tak tak „Katowice dla odmiany”

Kielce nie nie nie nie

Kraków tak tak tak nie

Lublin nie tak tak „Lublin. Miasto inspiracji”

Łódź nie tak tak „Łódź Kreuje”

Olsztyn nie tak tak „O!gród z natury”

Opole tak tak tak „Opole nadaje rytm”

Poznań tak tak tak nie

Rzeszów tak tak tak „Rzeszów. Stolica innowacji”

Szczecin tak tak tak „Floating Garden”

Toruń nie tak nie „Gotyk na dotyk”

Warszawa tak tak tak „Zakochaj się w Warszawie”

Wrocław nie tak tak „Miasto spotkań”

Zielona Góra nie nie tak nie

*Źródło: Marka miasta jako czynnik rozwoju miast w Polsce, aktualność danych w 2021 r. została zweryfikowana przez Wykonawcę
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TOŻSAMOŚĆ

WIZERUNEK

MARKA

SYTUACJA NR 1 – WIZERUNEK 
KREOWANY JEST PRZEZ MARKĘ

TOŻSAMOŚĆ

WIZERUNEK

MARKA
MARKA

TOŻSAMOŚĆ

WIZERUNEK

SYTUACJA NR 2 – WIZERUNEK 
KREOWANY JEST PRZEZ TOŻSAMOŚĆ

SYTUACJA NR 3 – TOŻSAMOŚĆ 
KREOWANA JEST PRZEZ WIZERUNEK

Wizerunek rzeczywisty jest tożsamy lub zbliżony do
wizerunku pożądanego przez miasto. Wynika on ze
świadomie wykreowanej marki miasta, która z
kolei wynika z jego tożsamości.

Wizerunek rzeczywisty tylko częściowo
odzwierciedla wizerunek pożądany. Miasto nie
podejmuje świadomych działań (nie posiada marki
miejskiej). Silna tożsamość miasta jednak
częściowo kształtuje pożądany wizerunek miasta.

Wizerunek rzeczywisty znacznie odbiega od
pożądanego. Miasto nie podejmuje świadomych
działań (nie posiada marki miejskiej). Dodatkowo
tożsamość miasta nie kształtuje pożądanego
wizerunku miasta.

Tożsamość miasta – stanowi określoną wizję miasta „samego siebie”, która oparta jest na zbiorze jego cech charakterystycznych. Cechy te wyróżniają miasto spośród innych, tworząc jego osobowość
i charakter. Tożsamość miasta budowana jest zarówno przez cechy materialne, jak i niematerialne.

Marka miasta – zestawienie nazwy, logo, sloganu i innych elementów umożliwiających odbiorcom identyfikację danej jednostki. Jej główne zadanie to identyfikacja oferty miasta, wyróżnienia jej
spośród konkurencji. Kreowana marka ma zapewnić wysoki standard produktu, wyrażany poprzez jego jakość i atrakcyjność, ułatwić jego umiejscowienie na tle konkurencyjnych miast oraz zwiększyć
zainteresowanie oferowanymi usługami.

Wizerunek miasta – zbiór wyobrażeń, idei i wierzeń, jakie mają ludzie o mieście. Wpływa na niego percepcja miasta i przekazy medialne. Odnosi się do sposobu postrzegania i emocji. Powinien być on
kształtowany w oparciu o tożsamość miasta – np. poprzez prowadzenie działań związanych z marką miasta.

STRATEGICZNA SYTUACJA PROMOCYJNA KIELC W KONTEKŚCIE KLUCZOWYCH POJĘĆ

Dla potrzeb opracowania Strategii przyjęto poniższe rozumienie kluczowych pojęć związanych z działaniami promocyjnymi. Dokonano również analizy
strategicznej sytuacji promocji Kielc w kontekście wspomnianych już definicji. Wykazała ona, że Kielce charakteryzuje sytuacja strategiczna numer 3 – świadczy
to o tym, że Kielce nie tylko nie posiadają swojej marki miejskiej (a więc nie prowadzą świadomej polityki promocyjnej), ale też muszą mierzyć się z wyzwaniami
związanymi z wizerunkiem, który znacznie odbiega od tożsamości miasta.
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AKTUALNA ORGANIZACJA SYSTEMU PROMOCJI MIASTA WEWNĄTRZ URZĘDU MIASTA KIELCE – WYBRANE
ELEMENTY

Ostatnia reorganizacja struktury Urzędu Miasta Kielce miała miejsce w 2019 roku. Zgodnie z jej założeniami, Urząd Miasta Kielce obecnie funkcjonuje w oparciu
o 11 wydziałów, 5 biur, Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich oraz Kancelarię Prezydenta. Spośród 18 z wymienionych jednostek organizacyjnych,
systemowe działania promocyjne prowadzone są w ramach przynajmniej czterech z nich – charakter ich działań promocyjnych został przedstawiony poniżej.
Warto jednak podkreślić, że pojedyncze projekty mające charakter promocyjny mogą prowadzić również inne jednostki organizacyjne – w roku 2019 był to np.
Wydział Geodezji.

Zaprezentowane poniżej zestawienie przedstawia charakterystykę systemowych działań wybranych kluczowych jednostek organizacyjnych UM Kielce z punktu
widzenia realizacji działań promocyjnych UM Kielce. Szczególną uwagę zwraca wysoki poziom rozproszenia odpowiedzialności, działań oraz kanałów
komunikacyjnych – zarówno na poziomie biur w ramach poszczególnych wydziałów, jak i pomiędzy wydziałami, które są podległe różnym Prezydentom.

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA UM KIELCE CHARAKTER DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Prezydent Kancelaria Prezydenta – Biuro Prasowe i 
Rzecznik Prasowy

Zarządzanie treściami komunikowanymi przez UM Kielce oraz kluczowymi kanałami komunikacyjnymi – w tym stroną internetową
www.kielce.eu oraz „Miasto Kielce” na portalu Facebook. Jest to najliczniej obserwowany profil UM Kielce w mediach
społecznościowych. Rzecznik Prasowy Prezydenta nie posiada osobnego budżetu na swoje działania – jego wydatki finansowane
są m.in. przez Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej.

I Zastępca 
Prezydenta

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji 
Społecznej – Biuro Promocji i Współpracy z 
Zagranicą

Prowadzenie szeroko pojętych działań mających na celu promowanie miasta (np. poprzez gadżety, materiały, spoty promocyjne
czy tematyczne imprezy/wydarzenia) oraz komunikowanie niektórych działań UM Kielce. Utrzymywanie relacji (w tym mających
charakter gospodarczo-promocyjny) z zagranicznymi partnerami, w tym z miastami partnerskimi Kielc.

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji 
Społecznej – Biuro ds. Przedsiębiorczości i 
Centrum Obsługi Inwestora

Promocja gospodarcza miasta poprzez organizację, współorganizację i udział w wydarzeniach o charakterze gospodarczym.
Prowadzenie działań UM Kielce w zakresie m.in. komunikowania gospodarczej oferty miasta oraz nawiązywania relacji z
potencjalnymi inwestorami. Zarządzanie trzema stronami na platformie Facebook o nieznacznej (średnio około 380) liczbie
obserwujących – „Inwestuj w Kielcach”, „Kielce dla Przedsiębiorców” oraz „Kielce Strategia 2030+”.

Wydział Przedsiębiorczości i Komunikacji 
Społecznej – Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Zaangażowanie w organizację wydarzeń państwowych, patriotycznych i rocznicowych, które mają walor promocyjny (np.
Kadrówka – Marsze Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej i współpraca z grupami rekonstrukcyjnymi).

Biuro ds. Inteligentnego Zarządzania 
Zrównoważonym Rozwojem – Smart City

Prowadzenie i bieżąca obsługa techniczna narzędzi pozwalających na współuczestniczenie mieszkańców w zintegrowanym
zarządzaniu miastem oraz udostępniających szereg danych (Idea Kielce oraz Geoportal Kielce).

II Zastępca 
Prezydenta Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Prowadzenie działań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego (np. edukacja ekologiczna, propagowanie ochrony

środowiska i przyrody, promocja walorów przyrody, organizacja konkursów i materiałów promocyjnych).

III Zastępca 
Prezydenta

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – Referat 
Sportu i Turystyki

Promocja poprzez sport (m.in. wspieranie i dofinansowywanie udziału zawodników kieleckich klubów sportowych w rozgrywkach
oraz zawodach rangi mistrzowskiej, organizacja i dofinansowywanie imprez i wydarzeń sportowych) oraz upowszechnianie
turystyki (np. udział w targach turystycznych, zakup materiałów/gadżetów promocyjnych, rozwój infrastruktury turystycznej).
Wydatki przeznaczone na te działania stanowiły w 2019 roku 83,5% wszystkich wydatków UM Kielce na promocję.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – Referat 
Kultury Organizowanie wydarzeń kulturalnych, które promują miasto.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu – Referat 
Promocji Zdrowia i Profilaktyki 

Promowanie treści w zakresie zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (np. propagowanie udziału w programie szczepień przeciwko
grypie).



KANAŁY WŁASNE

 Oficjalna strona miasta

 Portal Idea Kielce

 Portal Invest Kielce

Przynajmniej 17 stron 
internetowych podmiotów 
realizujących politykę miejską

KANAŁY SOCIAL MEDIA

 Facebook: 17 fanpage’ów o łącznej liczbie 70 089 obserwujących

 Twitter: 2 profile o łącznej liczbie 1 336 obserwujących

 Instagram: 8 profili o łącznej liczbie 9 353 obserwujących

 You Tube: 8 kanałów o łącznej liczbie 3 100 subskrybentów

 LinkedIn: 1 profil posiadający 1 924 obserwujących

KANAŁY WŁASNE

OFFLINEKANAŁY ONLINE

U
M

 K
ie
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e

PR
PM

*

 Miasto Kielce (13 231 obserwujących)
 Kielce dla Przedsiębiorców (356 obserwujących)
 Inwestuj w Kielcach (676 obserwujących)
 Kielce Strategia 2030+ (113 obserwujących)
 Idea Kielce (2 049 obserwujących)

Facebook
(łącznie 14 056 

obserwujących**)

 Miasto Kielce (2 465 obserwujących)
 Idea Kielce (628 obserwujących)

Instagram
(łącznie 3 093 

obserwujących)

 Kielce (1 765 obserwujących)Twitter

 iTV Kielce (2 600 subskrybentów)YouTube

 Prasa: 
Gazeta „Kielecka” (gazeta bezpłatna, nakład 
10 000 egzemplarzy, wydawca Kieleckie 
Centrum Kultury)

 Ogłoszenia w jednostkach miejskich:
np. plakaty, ulotki, foldery informacyjne

 Reklamy zewnętrzne: 
np. tablice świetlne na przystankach ZTM

*Podmioty realizujące politykę miejską
** Wszystkie dane liczbowe dotyczące liczby obserwujących – stan na dzień 10.11.2021 r.

KANAŁY KOMUNIKACYJNE – MAPOWANIE

Przegląd dostępnych kanałów komunikacyjnych UM Kielce i podmiotów realizujących politykę miejską ma za zadanie umożliwić ocenę zdolności operacyjnej do
realizacji założeń Strategii. Dostępne narzędzia komunikacyjne zostały poddane dwupłaszczyznowej segmentacji. Pierwszą z płaszczyzn był rodzaj kanałów
(online oraz offline), a drugą rodzaj podmiotu będącego dysponentem kanału (UM Kielce oraz podmioty realizujące politykę miejską).
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Najwięcej obserwatorów na Facebook mają Targi 
Kielce (30 282), Kielecki Teatr Tańca (9 100) i Kielecki 

Park Technologiczny (8 884)

Najwięcej obserwatorów na Instagramie mają Targi 
Kielce (2 250), Kielecki Teatr Tańca (2 233) i Kielecki 

Park Technologiczny (1 137)

Na Twitterze funkcjonują Biuro Wystaw Artystycznych 
w Kielcach (244 obserwujących) i Targi Kielce (1 092)

Najwięcej subskrybentów mają Targi Kielce (1 840), 
Kielecki Teatr Tańca (593) i Dom Kultury „Zameczek” 

w Kielcach (197) 

Profil na Linkedin mają Targi Kielce 
(1 924 obserwujących)

KANAŁY KOMUNIKACYJNE – KLUCZOWE WNIOSKI

Kluczowym wnioskiem płynącym z przeprowadzonej analizy jest wysoki poziom rozproszenia działań promocyjnych w ramach poszczególnych platform
zarządzanych bezpośrednio przez jednostki organizacyjne UM Kielce (np. w przypadku platformy Facebook).

Warto również zwrócić uwagę na potencjał komunikacyjny, jaki stanowią kieleckie podmioty realizujące politykę miejską – łączna liczba
obserwujących/subskrybentów kanałów komunikacyjnych, którymi dysponują przeszło czterokrotnie przewyższa tę, jaką dysponuje UM Kielce.

UM KIELCE

LICZBA OBSERWUJĄCYCH SUBSKRYBENTÓW*

KOMENTARZ

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

YOUTUBE

LINKED IN

16 425 

3 093

1 365

2 600

b.d.

70 086

9 353

1 336

3 100

1 924

PRPM

21 434 85 799RAZEM
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PODMIOTY KLUCZOWE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI POLITYKI PROMOCYJNEJ

W 2019 roku Urząd Miasta Kielce (w tym jednostki podległe) przeznaczył na szeroko pojęte działania promocyjne ponad 8,5 mln złotych. Przeszło 95%
wskazanej kwoty zostało przeznaczone na działalność poszczególnych biur/wydziałów UM Kielce, z czego ponad 6,5 mln złotych zostało przeznaczonych na
promocję poprzez sport. W Kielcach funkcjonuje jednak szereg instytucji miejskich (np. miejskie muzea, teatry i domy kultury, Kielecki Park Technologiczny oraz
Geonatura Kielce), które mogą prowadzić działania promocyjne Kielc. Dofinasowanie ich działań promocyjnych przez UM Kielce w roku 2019 wyniosło
„pozostałe” 5% budżetu promocyjnego, czyli około 0,4 mln złotych.

Poniższe zestawienie zawiera listę kluczowych z punktu widzenia potencjalnych działań promocyjnych podmiotów realizujących politykę miejską – stanowią one
listę instytucji, które powinny w istotnym stopniu realizować i wspierać politykę promocyjną miasta.
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TURYSTYKA:
 Geonatura Kielce
 Geopark Świętokrzyski*
 Regionalna Organizacja 

Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego*

 PTTK Oddział Świętokrzyski w 
Kielcach*

BIZNES:
 Kielecki Park Technologiczny
 Targi Kielce

KULTURA:

Muzea
 Muzeum Historii Kielc
 Muzeum Narodowe w Kielcach*
 Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

Teatry
 Kielecki Teatr Tańca
 Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im. Stefana Karskiego
 Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach*

Domy kultury i inne
 Kieleckie Centrum Kultury
 Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach*
 Dom Kultury „Zameczek” w Kielcach
 Dom Kultury „Białogon” w Kielcach
 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach*
 Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
 Dom Środowisk Twórczych „Pałac Tomasza Zielińskiego” w Kielcach
 „Wzgórze Zamkowe” w Kielcach (Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz 

Instytut Dizajnu w Kielcach)
 Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach
 Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach

SPORT:
 Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Kielcach 
 Korona Kielce
 Łomża Industria Kielce*
 Suzuki Korona Handball

Kielce*
 Nosan Kielce*

*Instytucje działające w Kielcach, ale nienależące do UM Kielce

INNE:
Pozostałe podmioty 
realizujące politykę miejską, 
np. Zarząd Transportu 
Miejskiego, placówki 
oświatowe i spółki miejskie

UM 
KIELCE



INTERESARIUSZE DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH

Przeprowadzona identyfikacja oraz segmentacja interesariuszy działań promocyjnych uwzględnia dwa wymiary. Pierwszy z nich różnicuje ich na wewnętrznych i
zewnętrznych, określając charakter relacji danej grupy z miastem. Drugi z nich wskazuje cechy i potencjał poszczególnych grup interesariuszy z punktu widzenia
projektowania i wdrażania działań – niektórzy z nich mogą być nie tylko odbiorcami, ale też (współ)kreatorami działań promocyjnych.

Przywołana analiza stanowi zarówno aktualną analizę stanu faktycznego, jak i wstępne wskazówki w zakresie dalszego procesu formułowania Nowej Marki
Kielc, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań.

UM Kielce  Kieleccy przedsiębiorcy
 Kieleckie organizacje społeczne, 

działacze i liderzy społeczni
 Kieleckie uczelnie wyższe
 Kieleckie szkoły podstawowe 

i średnie
 Kieleckie instytucje kultury
 Kieleckie kluby i organizacje 

sportowe
 Znane kielczanki i kielczanie

 Wszyscy mieszkańcy Kielc  Mieszkańcy Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego 
 Mieszkańcy województwa 

świętokrzyskiego
 Turyści
 Inwestorzy 
 Potencjalni mieszkańcy
 Byli mieszkańcy
 Mieszkańcy miast partnerskich
 Kandydaci do szkół 

ponadpodstawowych spoza 
Kielc
 Kandydaci na studia spoza Kielc

Interesariusze 
wewnętrzni

Interesariusze 
zewnętrzni

Podmioty realizujące politykę 
miejską, w tym:

 Miejskie instytucje kultury
 Miejskie instytucje biznesu
 Miejskie instytucje turystyczne
 Miejskie instytucje oświatowe
 Miejskie instytucje sportowe

Współrealizatorzy 
miejskiej polityki 

promocyjnej oraz 
współtwórcy oferty 

promocyjnej

Kreator, nadzorca 
i wdrażający 

politykę 
promocyjną

Kluczowi wewnętrzni odbiorcy 
działań promocyjnych, którzy 

równocześnie mogą i powinni 
być partnerami w kreowaniu 

wizerunku miasta

Wszyscy odbiorcy 
działań promocyjnych 

na terenie Kielc

Odbiorcy działań 
promocyjnych poza Kielcami
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ORGANIZACJA SYSTEMU PROMOCJI MIASTA – PODSUMOWANIE

Przeprowadzone analizy dotyczące struktury organizacyjnej, struktury budżetowania, natury oraz podziału działań promocyjnych pomiędzy poszczególnymi
jednostkami UM Kielce oraz pozostałymi podmiotami realizującymi politykę miejską, pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków oraz wynikających z nich
kierunkowych rekomendacji. Znajdą one swoje odzwierciedlenie w dalszych częściach dokumentu poświęconych sprawności instytucjonalnej UM Kielce oraz
systemu wdrażania Strategii promocji Miasta Kielce 2030+.

Kielce znacząco odstają od standardów promocyjnych polskich miast – w porównaniu z innymi miastami wojewódzkimi w Polsce, poziom zaawansowania realizacji polityki promocyjnej
w Kielcach stoi na bardzo niskim poziomie.

Brak logo i hasła promocyjnego jest sytuacją raczej niespotykaną w kraju – Kielce są jednym z dwóch miast wojewódzkich w Polsce, które w 2018 roku nie posiadało logo
promocyjnego i jednym z sześciu nieposiadających hasła promocyjnego.

Brak odgórnego skoordynowania działań promocyjnych. W mieście nie funkcjonuje jednostka, która jest odpowiedzialna za planowanie, koordynowanie, monitorowanie
i ewaluowanie działań promocyjnych – zarówno wewnątrz UM, jak i w przypadku pozostałych podmiotów realizujących politykę miejską dysponujących znacznym potencjałem

promocyjnym.

Występuje wysoki poziom rozproszenia kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych przez UM Kielce – miejskie strony na poszczególnych platformach komunikacyjnych
(np. portal Facebook) są powielane w ramach licznych jednostek organizacyjnych UM Kielce. Skutkuje to brakiem koordynacji treści komunikowanych na zewnątrz.

Brak odgórnego budżetowania działań promocyjnych – każda jednostka organizacyjna w ramach UM oraz na zewnątrz UM dysponuje własnym budżetem, który tworzony jest niezależnie
od nadrzędnych priorytetów (których często brak).

Brak planu działań promocyjnych – zarówno w zakresie charakteru wydarzeń, jak i ich współorganizacji, daty odbywania się oraz promowania. Poszczególne jednostki
organizacyjne UM Kielce oraz instytucje miejskie nie wykorzystują w wystarczającym stopniu narzędzi, którymi dysponują w zakresie wspierania wydarzeń organizowanych przez inne
podmioty miejskie. Wynika to m.in. z niewystarczającej komunikacji pomiędzy nimi, a także ze zbyt późnego informowania o organizowaniu niektórych wydarzeń.

Niewystarczające wykorzystywanie potencjału wizerunkowego i promocyjnego miasta przez UM Kielce – w podmiotach realizujących politykę miejską, a także innych
instytucjach/podmiotach z punktu widzenia realizacji polityki promocyjnej panuje przeświadczenie, że UM Kielce w niewystarczającym stopniu wykorzystuje ich potencjał wizerunkowy
i promocyjny. Równocześnie wśród interesariuszy panuje gotowość i pozytywne nastawienie do przeprowadzenia „nowego otwarcia” w tym zakresie.

Brak określonych zasad negatywnie wpływa na promocję graficzną miasta – poszczególne jednostki organizacyjne UM Kielce oraz podmioty realizujące politykę miejską stosują
księgę znaku w różnym zakresie lub nie stosują jej wcale.

Zbyt niskie dofinansowanie działań PRPM promujących Kielce znacząco ogranicza potencjał promocyjnych miasta – dofinansowanie wydatków promocyjnych podmiotów
realizujących politykę miejską stanowi 5% budżetu promocyjnego UM Kielce. Równocześnie przywołane podmioty dysponują przeszło czterokrotnie większym potencjałem promocyjnym
wyrażonym w liczbie obserwujących/subskrybentów* w czołowych mediach społecznościowych (85 799) niż UM Kielce (21 434). * Stan na dzień 10.11.2021 r.



SPIS TREŚCI
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1. Wprowadzenie
s. 2

2. Analiza obecnych działań promocyjnych
s. 12

3. Trendy i dobre praktyki
s. 22

4. Diagnoza tożsamości i wizerunku
s. 31

5. Analiza marek konkurencyjnych 
s. 39

6. Nowa Marka Kielc
s. 42

7. Cele strategiczne i operacyjne 
s. 52

8. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja
s. 60



TRENDY

Tworząc niniejszy dokument kierowaliśmy się wypracowaniem założeń promocji miasta w jak największym stopniu wpisujących się w światowe trendy
marketingu miejsc i jednocześnie odpowiadających specyficznej rzeczywistości Kielc. Żeby bezkrytycznie nie powielać schematów sprzed wielu lat, spojrzeliśmy,
jak w świecie zmieniających się uwarunkowań i nowych wyzwań rozwojowych prowadzi się działania promocyjne. Na podstawie literatury przedmiotu
i doświadczeń innych miast przeanalizowaliśmy najpopularniejsze i uznane kierunki działań marketingowych. Spośród trendów wybraliśmy te, naszym zdaniem,
najważniejsze i nimi inspirowaliśmy się przy wyznaczaniu Strategii promocji Miasta Kielce 2030+.

 Skoncentrowanie się na tworzeniu marki miasta 
zastępuje tradycyjny miejski marketing

 Jedna strategia wytycza kierunek wszystkich 
działań marketingowych na terenie miasta

 Marketing miejski i rozwój lokalny są ze sobą 
komplementarne – strategia promocji współgra 
ze strategią rozwoju

 Przekaz i komunikacja oferty miasta liczą się 
bardziej niż slogany i logo/logotypy 

 Upraszczanie struktur organizacyjnych

 Edukowanie mieszkańców, czym jest marketing 
miejsc i marka miejska

 Angażowanie mieszkańców dla zwiększenia 
efektywności działań promocyjnych

 Mierzenie i monitorowanie sukcesu 
marketingowego miasta

 Trzymanie się obranego kierunku

 Współpraca ważniejsza niż konkurencja

 Współpraca marek miast z markami 
komercyjnymi

 Rola marketerów miejskich zmienia się z 
twórców treści na kuratorów – osoby 
odpowiedzialne za promocję miasta stają się 
raczej kuratorami treści tworzonych przez 
różnych interesariuszy strategii promocji niż 
twórcami tych treści
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Skoncentrowanie się na tworzeniu marki miasta zastępuje tradycyjny
miejski marketing

Najważniejsze jest postawienie jasnego celu promocji i segmentacja rynku –
skupienie się na wąskiej grupie docelowej i konkretne wskazanie grup
docelowych działań promocyjnych miasta. Komunikacja dotycząca wąskiej
grupy tematów i walorów miasta po pierwsze prowadzi do efektywniejszego
wykorzystania budżetu, po drugie pozwala skupiać się na ściśle określonej
specyfice miasta. Przyczynia się to do osiągnięcia bardziej czytelnego i
skonkretyzowanego wizerunku. Strategiczne podejście skupiające się na kilku
wybranych tematach i przekazach dominujących w konsekwentnie
prowadzonych działaniach marketingowych i komunikacyjnych miasta w
dłuższej perspektywie pomaga w zdobywaniu świadomości i uznania dla kilku
konkretnych obszarów, w których miasto się specjalizuje.

Jedna strategia marki miejskiej/promocji wytycza kierunek wszystkich
działań marketingowych na terenie miasta

Dzięki temu, że wydziały odpowiedzialne za marketing miejski, turystykę
i gospodarkę stosują jedną ogólną wizję i strategię marki, wszystkie ich
działania są spójne, współgrające, a przynajmniej nie dublują się, a marka
miasta na zewnątrz jest wyraźniej odbierana – jako spójna całość. Konieczne
jest więc zbliżenie wszystkich interesariuszy i znalezienie sposobów, aby
komunikaty były zgodne ze strategicznie przyjętym planowanym wizerunkiem
miasta.

Marketing miejski i rozwój lokalny są ze sobą komplementarne
– strategia promocji współgra ze strategią rozwoju

Marketing miasta i jego rozwój muszą iść ze sobą w parze – miasta promują
się nie tylko tym, z czego są znane, ale też tym, z czego chcą lub będą znane.

OGÓLNOŚWIATOWE TRENDY
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Angażowanie mieszkańców dla zwiększenia efektywności działań
promocyjnych

W kontekście promocji miasta obywatele odgrywają ważną rolę jako
potencjalni ambasadorzy marki, ale także dlatego, że muszą czuć się
komfortowo z przyjętym kierunkiem promocji swojego miasta na zewnątrz –
marka musi odzwierciedlać tożsamość miasta postrzeganą przez jego
mieszkańców, a podejmowane działania być atrakcyjne przede wszystkim dla
nich. Miejscy marketerzy (pracownicy miejskich biur promocji) jako kuratorzy i
mediatorzy stają się teraz odpowiedzialni także za zapewnienie satysfakcji
mieszkańców i dobrej jakości życia w mieście.

Przekaz i komunikacja oferty miasta liczą się bardziej niż slogany
i logo/logotypy

Miasta składają się z o wiele bardziej złożonych komponentów niż tylko dobra
konsumpcyjne. Slogany i logotypy nie są już optymalnym sposobem
wyrażania tego, co reprezentuje miasto lub co może zaoferować
potencjalnym odwiedzającym, inwestorom, talentom.

Mierzenie i monitorowanie sukcesu marketingowego miasta

Niezbędne staje się określanie, czy strategie budowania marki miasta są
skuteczne. Mierzone są efekty pojedynczych działań promocyjnych, a także
działań bardziej złożonych i długofalowych. Pomiar pozwala na bieżąco
monitorować efekty przyjętych założeń oraz daje transparentność budżetu
marketingowego miasta.

OGÓLNOŚWIATOWE TRENDY
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Edukowanie mieszkańców, czym jest marketing miejsc i marka miejska

Przede wszystkim konieczne uświadamianie, że to nie tylko logo i slogany,
a szereg działań będących długim procesem oraz angażowanie w te działania
mieszkańców miasta, aby one im służyły, a mieszkańcy, zacieśniając swoją
lokalną tożsamość, stawali się ambasadorami marki. Oprócz tego
prezentowanie kierunków promocji wskazanych przez miasto.

Upraszczanie struktur organizacyjnych

Wiele miast decyduje się, żeby wszystkie istotne jednostki (takie jak biuro
turystyczne, dział rozwoju gospodarczego, biuro kongresowe) znalazły się
w jednej spółce (na przykład o charakterze publiczno-prywatnym).
Integrowanie działań promocyjnych różnych instytucji miejskich w ramach
jednej organizacji – spółki miejskiej – przynosi im większą efektywność
i spójność podejmowanych przedsięwzięć.

Trzymanie się obranego kierunku

Dla długofalowej efektywności działań promocyjnych istotna jest wieloletnia
konsekwencja w działaniu, zgodnie z przyjętymi założeniami (nawet pomimo
zmian władzy).

OGÓLNOŚWIATOWE TRENDY
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Współpraca ważniejsza niż konkurencja

Istotna staje się współpraca z sąsiednimi gminami i innymi miastami
z regionu. Kluczowe jest więc tworzenie nowych modeli współpracy
kształtujących współpracę na polu dzielenia się swoimi dobrami – okoliczne
gminy mogą oferować miastu „produkty” (przestrzeń, ludzi, itp.), których
miasto potrzebuje do swojej propozycji marki i komunikacji marketingowej.
Kluczowe staje się myślenie obszarowe i szukanie komplementarności oferty
miasta-rdzenia z sąsiednimi gminami.

Współpraca marek miast z markami komercyjnymi

Marki miejskie promują się produktami lokalnymi, a twórcy produktów
lokalnych czerpią z tożsamości i tradycji miejskich, podobnie instytucje
kultury, stowarzyszenia i fundacje w swoich działaniach marketingowych
opierają się na współpracy z marką miejską.

Rola marketerów miejskich zmienia się z twórców treści na
kuratorów (osoby odpowiedzialne za promocję miasta stają się raczej
kuratorami treści tworzonych przez różnych interesariuszy strategii
promocji niż twórcami tych treści)

Miasta włączają cele rozwojowe w cele promocji miasta. Na przykład koncept
miasta inteligentnego jest coraz częściej wykorzystywany w działaniach
promocyjnych jako model zarządzania przyczyniający się do zwiększania
konkurencyjności miasta, a jego narzędzia jako ułatwiające funkcjonowanie
w mieście dzięki dawaniu harmonii pomiędzy światem materialnym
a cyfrowym, wzmacniającym potencjał firm oraz organizacji i kreatywność
obywateli.

OGÓLNOŚWIATOWE TRENDY
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DOBRE PRAKTYKI

Dla wytyczania kierunków promocji Miasta Kielce i doboru narzędzi, zebrano szereg dobrych praktyk związanych z działaniami promocyjnymi miast z całego
świata. Przykłady sukcesów innych mają stać się inspiracją dla przewodnika kształtującego działania promocyjne Kielc. W tym celu spośród dokumentów
strategicznych związanych z promocją miast i literatury poświęconej marketingowi terytorialnemu wybrano te dobre praktyki, które mogą być wskazówką do
odpowiedzi na wyzwania stojące przed Kielcami w zakresie wytyczania kierunku działań promocyjnych.

Funkcjonowanie jednej marki miejskiej,
skoordynowanie działań budujących wizerunek
miasta, budowanie konkurencyjności miasta jedną
silną marką.

LYON

Profesjonalizacja i niezależność od codziennej pracy
jednostki wdrażającej, zawężenie grupy docelowej,
integracja planowania, dobra koordynacja celów
marketingowych.

EINDHOVEN

Uspójnianie wizualne przekazów marketingowych miejskich
instytucji, operacyjna koordynacja przedsięwzięć
promocyjnych.

KRAKÓW

Zastosowanie koncepcji „jedno miasto – jedna marka”,
która wiązała się z szeregiem działań, takimi jak odejście od
strategii wielomarkowej oraz uproszczenie promocyjnych
struktur organizacyjnych.

HAMBURG
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DOBRE PRAKTYKI

Lyon: Funkcjonowanie jednej marki miejskiej, skoordynowanie działań budujących wizerunek
miasta, budowanie konkurencyjności miasta jedną silną marką.

Jedna strategia marki miejskiej promocji wytycza wszystkie akcje marketingowe na
terenie miasta: OnlyLyon to zarówno marka, jak i nazwa międzynarodowego programu
marketingowego, stworzonego przez 13 partnerów instytucjonalnych w 2007 roku
w celu budowania międzynarodowej reputacji Lyonu i zapewnienia jego
konkurencyjności wśród miast z całego świata chcących przyciągać talenty, inwestorów i
turystów. Za cele marki OnlyLyon postawiono: zwiększenie świadomości i ulepszenie
wizerunku Lyonu na poziomie krajowym i międzynarodowym, ocenę rezultatów i
rozpoczęcie nowych projektów, delegowanie projektów i działań pod jedną marką,
generowanie synergii, stymulowanie i upraszczanie działań partnerskich, współpracy.

Eindhoven: Profesjonalizacja i niezależność od codziennej pracy jednostki wdrażającej,
zawężenie grupy docelowej, integracja planowania, dobra koordynacja celów
marketingowych.

Za działania marketingowe miasta Eindhoven odpowiada spółka publiczno-prywatna
Eindhoven365, której strategia marketingowa koncentruje się na tworzeniu marki
miejskiej zastępującej tradycyjny miejski marketing. Dodatkowo miasto odeszło od
dotychczas powszechnie stosowanego podejścia – segmentacji mającej na celu dotarcie
do jak największej grupy interesariuszy. Zamiast tego określono wąskie grupy docelowe,
np. „Błyskotliwe talenty”, „Miejscy odkrywcy” i „Gwiazdy technologiczne”. To podejście
pozwoliło skupić się na sprecyzowanej grupie odbiorców przekazów promocyjnych,
dzięki czemu uzyskano bardziej przejrzysty wizerunek miasta, wyklarowane cele
i doprowadzono do efektywniejszego wykorzystania budżetu marketingowego.
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DOBRE PRAKTYKI

Hamburg: Zastosowanie koncepcji „jedno miasto – jedna marka”, wiążącej się z szeregiem
działań takimi jak odejście strategii wielomarkowej oraz uproszczenie promocyjnych struktur
organizacyjnych.

Określenie miasta Hamburg jako marki Hamburg wykroczyło poza koncepcję grup
docelowych i zamiast tego objęło ideę „jedno miasto – jedna marka” – z naciskiem na
komunikację zewnętrzną. Podejście to, odchodzące od strategii wielomarkowej
(uwzględniającej podział na jedną submarkę dla turystów, inną dla biznesu, kolejną dla
środowiska akademickiego i talentów), dla wdrożenia przyjętej strategii wymagało
szeregu zmian strukturalnych. W tym celu powołano spółkę odpowiedzialną za
koordynację i zarządzanie marką Hamburg – Hamburg Marketing GmbH. Spółka została
założona jako „jeden wśród równych” i stopniowo otrzymywała bezpośrednie i pośrednie
prawa dostępu do innych podmiotów i interesariuszy zaangażowanych w marketing
Hamburga. Dodatkowo zdefiniowano mechanizmy i procesy kontrolne, aby zapewnić
skuteczność działań marketingowych i ułatwić ścisłą współpracę w interesie miasta.

Kraków: Uspójnianie wizualne przekazów marketingowych miejskich instytucji, operacyjna
koordynacja przedsięwzięć promocyjnych.

„Strażnik marki miejskiej” to program koordynacji i uspójniania promocji Krakowa
w warstwie wizualnej. Jego celem jest wdrożenie i koordynacja „Programu Strategicznego
Promocji Krakowa na lata 2016-2022”, w tym stosowania nowego systemu identyfikacji
wizualnej poprzez koordynację i akceptację wszelkich materiałów wizualnych miasta o
charakterze promocyjnym zgodnie z opracowanym SIW oraz zasadami spójności
wizualnej marki. Działaniami objęto także materiały dostępne online – podjęto się
optymalizacji i promocji urzędowych stron www, wizualnego uspójnienia i rozwoju
kanałów mediów społecznościowych oraz realizacji kampanii informacyjnych i
promocyjnych do wybranych grup docelowych poprzez kanały internetowe. W celu
koordynacji i uprawomocnienia działań „strażnika marki” zaplanowano powołanie
międzywydziałowego zespołu odpowiedzialnego za operacyjną koordynację
przedsięwzięć promocyjnych Urzędu Miasta Krakowa, a także stanowiska w strukturze
Wydziału Promocji i Turystyki – tzw. strażnika marki oraz wdrożenie narzędzi o
charakterze prawnym obligującym wybrane jednostki w strukturach miasta do uzyskania
akceptacji strażnika marki realizowanych działań.
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SPIS TREŚCI
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1. Wprowadzenie
s. 2

2. Analiza obecnych działań promocyjnych
s. 12

3. Trendy i dobre praktyki
s. 22

4. Diagnoza tożsamości i wizerunku
s. 31

5. Analiza marek konkurencyjnych 
s. 39

6. Nowa Marka Kielc
s. 42

7. Cele strategiczne i operacyjne 
s. 52

8. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja
s. 60



TOŻSAMOŚĆ KIELC – JAKIE CECHY DEFINIUJĄ KIELCE?

Tożsamość miasta jest zbiorem cech charakterystycznych, w tym przede wszystkim tych uwarunkowanych historycznie i kształtujących się przez lata. Wyróżnia
je spośród innych, nadając mu szczególny charakter. Wśród kielczanek i kielczan panuje przekonanie, że Kielce są miastem, które nie posiada silnej, określonej
tożsamości. Równocześnie są oni jednak zgodni w tym, za co najbardziej kochają Kielce i co sprawia, że są one miastem nadzwyczajnym i trudnym do
porównania z innymi polskimi miastami wojewódzkimi – wskazują na szereg pozytywnych cech, które definiują w trakcie rozmów, spotkań grupowych oraz
badań ankietowych.

Tożsamość Kielc buduje przede wszystkim ich malownicze
położenie i pełnienie funkcji stolicy Gór Świętokrzyskich oraz
powiązana z tym wysoka atrakcyjność geologiczna. Zróżnicowana
rzeźba krajobrazu miasta sprawia, że najbardziej
charakterystyczne punkty na mapie definiowane są przez
uwarunkowania geologiczne często wzbogacane dziedzictwem
historyczno-kulturowym.

Bliskość przyrody połączona z kompaktowością miasta sprawiają,
że w Kielcach żyje się powoli i spokojnie – dzięki niewielkim
odległościom pomiędzy istotnymi dla miasta punktami łatwo tu
efektywnie wykorzystywać czas i odpocząć. Zróżnicowany
krajobraz stwarza warunki do aktywnego spędzania czasu.

Na tożsamość miasta wpływają także cechy miasta, które
wykształciły się w przeciągu ostatnich dekad i są swojego rodzaju
wizerunkowym towarem eksportowym miasta. Pierwszą z nich jest
kielecka piłka ręczna, co związane jest m.in. z międzynarodowymi
sukcesami drużyny Łomża Industria Kielce. Targi Kielce sprawiają z
kolei, że miasto stało się jednym z najważniejszych ośrodków
wystawienniczych w kraju.

Istotne dla procesu kształtowania tożsamości jest z pewnością
również pełnienie roli miasta wojewódzkiego oraz wynikające z
tego funkcje. Kielce są istotnym ośrodkiem kulturowym,
edukacyjnym oraz gospodarczym.

Położenie 
geograficzne 

i historia

 Góry Świętokrzyskie 
 Rezerwaty (np. Kadzielnia wraz amfiteatrem, Karczówka wraz 

z zespołem klasztornym)
 Jaskinie i pozostałości kamieniołomów
 Geopark Świętokrzyski
 Wzgórze Zamkowe z najważniejszymi zabytkami miasta –

dawnym Pałacem Biskupów Krakowskich i bazyliką katedralną
 Klasztor na Karczówce
 Ogród Botaniczny

Jakość życia

 Kompaktowość
 Bliskość przyrody 
 Wygoda mieszkania 
 Możliwość wypoczynku na łonie natury
 Turystyka sportowa
 „Cisza i spokój”

Wiodące 
marki

 Łomża Industria Kielce 
 Targi Kielce
 Kielecki Park Technologiczny
 Powstający Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny 

Głównego Urzędu Miar

Stolica 
województwa

 Nadzwyczaj wysoka liczba instytucji kultury
 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz

Politechnika Świętokrzyska będące wiodącymi
uczelniami w regionie

 Targi Kielce oraz Kielecki Park Technologiczny pełniące
istotną rolę gospodarczą
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WIZERUNEK KIELC – JAK POSTRZEGANE SĄ KIELCE?

Po przedstawieniu, jakie cechy definiują Kielce i ich tożsamość, warto pochylić się nad ich wizerunkiem – zarówno tym wśród jego mieszkańców, jak i osób
spoza miasta. Wizerunek każdego miasta jest sumą wiedzy, odczuć i jego postrzegania. Dzięki temu pozwala na zrozumienie, w jaki sposób ludzie odczuwają
miasto. Wizerunek miasta powinien wynikać z jego tożsamości. Kluczowe wyniki badań i wnioski dotyczące aktualnego wizerunku Kielc, wypracowane w toku
konsultacji społecznych zostały przedstawione poniżej.

Respondenci zostali zapytani w dwóch pytaniach otwartych zarówno o pozytywne, jak i negatywne odczucia związane z Kielcami. Ich odpowiedzi zostały
dopasowane do specjalnie zdefiniowanych kategorii (wypowiedź jednego respondenta może dotyczyć kilku z nich). Przedstawione wyniki poddawane są
analizie na dalszych stronach dokumentu.

Strona 33

Kategorie pozytywnych odczuć

Przyroda (położenie, geologia, zielone otoczenie) 58,6%

Kompaktowość 26,7%

Atrakcje turystyczne 16,4%

Sport i rekreacja 11,6%

Położenie geograficzne 8,9%

Jakość życia 6,8%

Inne 6,8%

Ludzie 6,5%

Kultura 5,5%

Architektura 5,1%

Historia i zabytki 4,8%

Transport 2,4%

Targi 1,4%

Uniwersyteckość 1,4%

Gospodarka 1,0%

Kategorie negatywnych odczuć

Złe lub brak zagospodarowanie przestrzeni i budynków 26,6%

Infrastruktura miejska – w tym dziurawe drogi i peryferia 24,0%

Brak perspektyw naukowych i zawodowych 22,1%

Mentalność kielczanek i kielczan 15,9%

Komunikacja miejska i/lub korki 15,6%

Zaniedbania środowiska przyrodniczego 15,6%

Urzędnicy, sposób ich działań i biurokracja 14,9%

Dysfunkcje promocji i komunikacji 8,8%

Inne 5,2%

Zaśmiecenie 3,2%

Dewastacja 2,9%

Smog 2,3%

Niezadowalająca oferta kulturalna 2,3%

Dostępność transportowa 0,3%

Stereotypy 0,3%



ANALIZA POZYTYWNYCH ODCZUĆ ZWIĄZANYCH Z KIELCAMI
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„Miasto Kielce samo w sobie jest piękne, mamy genialne położenie geograficzne, najlepszą drużynę
piłki ręcznej w Polsce, zarazem jedną z topowych ekip w Europie, "wszędzie" w mieście jest dość
blisko, region jest ciekawy, można aktywnie i ciekawie spędzać czas.”

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI:
CO KOCHAM/CO PODOBA MI SIĘ W KIELCACH?*

„Położenie Kielc w Górach Świętokrzyskich, tereny zielone – rezerwaty przyrody,
park krajobrazowy, Geopark Świętokrzyski UNESCO, szlaki i ścieżki turystyczne,
kompaktowość miasta.”

KLUCZOWE WNIOSKI

 W przypadku pozytywnych odczuć respondenci są
o wiele bardziej zgodni w wyborach niż w przypadku
tych negatywnych – przykładowo 1. pozycja w
kategoriach dotyczących odczuć pozytywnych (58,6%)
została wskazana przez ponad dwukrotnie większy
odsetek osób niż w przypadku odczuć negatywnych
(26,6%).

 Przeszło połowa respondentów wskazała na zalety
związane z przyrodą (w tym położeniem miasta,
geologią oraz zielonym otoczeniem).

 Kolejne najliczniej wybierane kategorie dotyczą
kompaktowości miasta (26,7%) oraz lokalnych atrakcji
turystycznych (16,4%).

 Istotną rolę w wypowiedziach odgrywa również kielecki
sport i rekreacja (11,6%) oraz oferta kulturalna miasta
(5,5%).

 Powyższe wnioski można podsumować stwierdzeniem,
że dominują odpowiedzi związane z szeroko pojętym
spędzaniem czasu wolnego, kompaktowością
i bliskością przyrody.

 Bardzo rzadko wskazywane są zalety związane
z kwestiami społecznymi, edukacyjnymi czy
gospodarczymi – czyli tymi, na które bezpośredni wpływ
ma UM Kielce.

„Lasy, dużo lasów, to ogromny atut, ciekawe i wyjątkowe miejsca jak rezerwaty, parki chronione
czy okoliczne zbiorniki wodne, miejsca odpoczynku i wytchnienia. Łatwy dostęp do wszystkich
miejsc handlowych czy usługowych, możliwość szybkiego przemieszczania się z jednego końca
miasta na drugi, rozwój w kierunku przyrodniczym jak Ogród Botaniczny czy Geopark, mega plus.”

„Podoba mi się, że Kielce są miastem kompaktowym. Nie jest to miasto bardzo
małe, ale też nie jest ogromne. Mieszkania są tańsze niż w dużych miastach. Kielce
mają też potencjał, by iść w kierunku miasta rozwijającego się w zgodzie z naturą.”

„W każdej części miasta są ciekawe miejsca do spędzania czasu wolnego – Kadzielnia, rezerwaty
Ślichowice, Wietrznia, Karczówka, Stadion Leśny, Telegraf, Rynek z ulicą Sienkiewicza.”

„To moje miasto rodzinne od wielu pokoleń. Jest niewielkie, więc wygodne do życia
dla ludzi w średnim wieku i starszych. Zmienia się, pięknieje. Jest pięknie położone
wśród terenów zielonych.”

*Autorzy Strategii nie ingerowali w treść wypowiedzi – dokonano jedynie redakcji pisowni



ANALIZA NEGATYWNYCH ODCZUĆ ZWIĄZANYCH Z KIELCAMI
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„Malkontenctwa ludzi. Za dużo jest w Kielcach osób, które ciągle narzekają, zamiast wykorzystać
ten czas i energię na wspólną pracę dla rozwoju miasta. Największy potencjał każdego miasta tkwi
w jego mieszkańcach. Jeżeli kielczanie zrozumieją, że tu naprawdę jest fajnie, zmieni się klimat
wokół Kielc, a ta pozytywna energia rozprzestrzeni się po całej Polsce. Mam wrażenie, że
problemem części osób jest to, że mieszkają i mieszkali tylko w Kielcach – nigdy nie wyjechali do
innego miasta czy za granicę na dłużej. Chyba dopiero takie szersze spojrzenie, zasmakowanie
życia w innej społeczności czy przestrzeni, sprawia, że potrafimy spojrzeć w inny sposób na swoje
miasto. I docenić jego walory.”

PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI:
CZEGO NIE LUBIĘ/CO NIE PODOBA MI SIĘ W KIELCACH?*

„Nonsensowny kompleks prowincji wielu kielczan.”

„Kiepska promocja wydarzeń kulturalnych – zwykle informacje na fb pojawiają się w dniu imprezy.
Mało widać organizacje pozarządowe. Mało widać dbanie o ekologię – choćby edukację odnośnie
segregacji śmieci lub używania wielorazowych toreb. Zbyt mała ilość koszy na śmieci. Zbyt mało
ofert pracy dla młodych dobrze wykształconych (…).”

„Brak zaangażowania władz w sprowadzanie nowych inwestycji do miasta, dokładanie
do Korony Kielce, nieprzemyślane inwestycje drogowe.”

„Słaba oferta komunikacyjna (brak szybkiego dojazdu kolejowego do Warszawy mimo bliskiego
położenia stacji Włoszczowa Północ – pociągów do stolicy jest obecnie mniej niż naście lat temu
i czas ich przejazdu jest dłuższy...), przerost biurokracji, brak kreatywnych pomysłów na
długofalowy rozwój miasta, brak perspektyw zatrudnienia po studiach.”

„Granice i wjazd do miasta (bez względu na kierunek) to bardzo zaniedbane obszary,
nieestetyczne, fatalny stan dróg (…), pasy zieleni i pobocza porośnięte chwastami,
śmieci. Ogólnie bardzo niechlujne pierwsze wrażenie dla osób, które po raz pierwszy
przyjeżdżają do Kielc.”

*Autorzy Strategii nie ingerowali w treść wypowiedzi – dokonano jedynie redakcji pisowni

KLUCZOWE WNIOSKI

 Respondenci są o wiele mniej zgodni w zakresie
przekazywania negatywnych odczuć związanych z
Kielcami – aż 7 różnych kategorii zostało wspomnianych
przez ponad 10% respondentów.

 Dwie najczęściej wskazywane kategorie zagadnień
dotyczą kwestii infrastrukturalnych, tj. złe lub brak
zagospodarowania przestrzeni i budynków (26,6%) oraz
infrastruktura miejska – w tym dziurawe drogi
i peryferia (24%). Niewiele mniej osób wskazywało na
kwestie związane z komunikacją miejską i/lub korkami
(15,6%) oraz zaniedbaniami środowiska przyrodniczego
(15,6%). Warto podkreślić, że za każdy z czterech
wymienionych obszarów odpowiada UM Kielce.

 Trzecią najliczniejszą kategorią jest brak perspektyw
naukowych i zawodowych (22,1%).

 Następne w kolejności wymienia się aspekty związane z
mentalnością kielczanek i kielczan (15,9%) – wypowiedzi
dotyczą m.in. bezzasadnych kompleksów mieszkańców
Kielc związanych z miejscem ich zamieszkania (brak
dumy z bycia kielczanką/kielczaninem) oraz słabą
aktywność społeczną i niechęć do integracji.

 Kolejno 7. i 8. miejsce zajmują kategorie wypowiedzi
odnoszące się bezpośrednio do UM Kielce. Pierwsza
z nich odnosi się do ogólnych działań władz miasta
i urzędników – np. biurokracji (14,9%). Mniejszy odsetek
(8,8%) wskazuje z kolei na dysfunkcje w zakresie
promocji i komunikacji prowadzonej przez UM Kielce.



WIZERUNEK KIELC – PODSUMOWANIE
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 Kielce w oczach respondentów są miastem przede wszystkim wygodnym ze względu na swoją kompaktowość. Często podkreśla się, że w Kielcach jest
wszędzie blisko, co czyni je miastem idealnej wielkości. Wśród innych atutów wymienia się malownicze położenie w Górach Świętokrzyskich i towarzyszące
tym okolicznościom piękne widoki. Bliskość przyrody gra dużą rolę w postrzeganiu Kielc, lecz pojawiają się też głosy, że jednocześnie jest to miasto
niedbające o nią ze względu na obecny w mieście smog czy „betonozę”.

 Przestrzeń miejska Kielc jest opisywana jako atrakcyjna także ze względu na swoje historyczne dziedzictwo. Miasto postrzega się jako ciche i spokojne, co
wpływa na komfort zamieszkiwania.

 Jednocześnie Kielce są odbierane jako miasto przeciętne i bez perspektyw. Mimo że jest to miasto dobrze zlokalizowane, uważane jest wręcz za
odizolowane ze względu na słabe połączenia drogowe (poza połączniem drogowym z Warszawą) i kolejowe z resztą kraju. Jakość infrastruktury drogowej
w mieście wymienia się jako jedną z największych słabości.

 Kielce są uznawane za miasto z bogatą ofertą kulturalną i różnorodnymi atrakcjami turystycznymi – w oczach respondentów są miastem ciekawym, ale
niepoznanym, niewykorzystującym swojego potencjału, co czyni je miastem bez wyrazu.

 Za jeden z największych atutów Kielc uchodzą także ich mieszkańcy. Ze względu na swoją kompaktowość miasto jest uznawane za zacieśniające więzy
i zbliżające. Kielce są określane jako wzmacniające i uczące zaradności, kształtujące multifunkcjonalnych i umiejących odnaleźć się w wielu sytuacjach ludzi.
Z kolei oprócz głosów chwalących przyjazne usposobienie kielczanek i kielczan, pojawiły się równocześnie opinie uznające mieszkańców za
pesymistycznych i niedoceniających swojego miasta.

 Punktem charakterystycznym miasta i wartością dodaną jest wysoki poziom sportu profesjonalnego, szczególnie kieleckiej piłki ręcznej zapewniającej
miastu ponadlokalną dumę i międzynarodową rozpoznawalność.

 Kielce określają się jako „miasto bez napinki”, co ma wydźwięk pozytywny i oznacza, że jest to miejsce z przestrzenią na spontaniczność
i swobodę. Taki tryb życia potwierdza się w opiniach mieszkańców, jednak w ich przypadku jest to zjawisko negatywne. Miasto w oczach respondentów
dokłada zbyt mało starań w realizowane działania. Jednocześnie zwraca się uwagę, że jest to miasto ciekawe, ale niewypromowane, przez co niedające się
w pełni poznać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

 Kielce, w zdecydowanej większości obszarów tematycznych, nie są miastem wyróżniającym się, a wyjątek stanowią obszar sportu oraz targów i branży
wystawienniczej, a także przyrody – w tym szczególnie aspekty geologiczne. Kielce charakteryzują się ogólnie pozytywnym wizerunkiem, a do negatywnych
elementów należy jedynie zaliczyć te związane z zarządzaniem miastem, ubóstwem, marginalizacją społeczną oraz działaniami promocyjnymi.



ANALIZA SWOT POTENCJAŁU PROMOCYJNEGO – MOCNE STRONY I SŁABE STRONY

Na podstawie przeprowadzonych prac związanych z przedstawieniem tożsamości Kielc oraz analizą ich wizerunku, sformułowano listę czynników mających
wpływ na potencjał promocyjny Kielc. Zostały one przyporządkowane do czterech grup – zgodnie z metodyką analizy SWOT. Zdefiniowane czynniki (zarówno
mocne strony i słabe strony, jak i szanse oraz zagrożenia) zostały następnie podzielone na dwie podgrupy, które różnicowały je według skali wyjątkowości –
powszechnie oraz nadzwyczajne. Przedstawione poniżej wyniki analizy są pierwszym z dwóch kluczowych źródeł w procesie opracowywania Nowej Marki Kielc.

 Zagospodarowanie przestrzeni i budynków

 Słaby stan infrastruktury drogowej

 Niski poziom infrastruktury miejskiej oraz jej 
dewastacja

 Źle zorganizowany proces promocji miasta

 Niewystarczające działania informacyjne w 
zakresie wydarzeń odbywających się na terenie 
miasta

 Zakorkowanie miasta w godzinach szczytu

 Zaniedbanie środowiska przyrodniczego, w tym jego 
zaśmiecenie

 Niska sprawność instytucjonalna urzędów

 Występujący smog

 Niezadowalająca oferta wydarzeń kulturalnych

Słabe stronyMocne strony
 Targi Kielce będące jednym z największych 

ośrodków wystawienniczych w Polsce

 Atrakcyjna infrastruktura sportowa wspierająca 
rozwój turystyki sportowej

 Geopark Świętokrzyski wpisany na listę UNESCO

 Łomża Industria Kielce będąca uznanym i 
rozpoznawalnym na arenie międzynarodowej 
klubem piłki ręcznej oraz marką 

 Korona Kielce będąca rozpoznawalnym w skali polski 
klubem piłkarskim

 Sprawnie funkcjonujący Kielecki Park Technologiczny

 Nadzwyczaj liczne instytucje kultury o uznanej renomie

Nadzwyczajne
(rzadko spotykane i/lub o 

niecodziennym/nadzwyczajnym 
charakterze/natężeniu względem 

innych miast)

Powszechne
(niczym nie wyróżniające się 
względem innych miastach)
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ANALIZA SWOT POTENCJAŁU PROMOCYJNEGO – SZANSE I ZAGROŻENIA

Na poprzedniej stronie dokumentu zaprezentowano mocne strony i słabe strony, czyli czynniki, na które decydujący wpływ ma Urząd Miasta Kielce (są one od
niego zależne). Poniżej zaprezentowano z kolei szanse i zagrożenia, czyli uwarunkowania występujące w chwili obecnej, na które Urząd Miasta Kielce nie ma
znacznego wpływu lub nie ma go wcale. Badając wyniki analizy można zaobserwować istotną przewagę słabych stron nad mocnymi stronami oraz szans nad
zagrożeniami. Oznacza to sytuację, w której UM Kielce w zakresie polityki promocyjnej funkcjonuje w sprzyjającym środowisku (dysponuje atraktorami
promocyjnymi), ale równocześnie w zakresie czynników, na które ma decydujący wpływ, istnieje istotne pole do ulepszeń.

 Liczne stereotypy dotyczące m.in. negatywnych 
cech miasta

 Stosunkowo niski poziom wynagrodzeń 
(najniższe średnie wynagrodzenie spośród 
wszystkich miast wojewódzkich)

 Słabe połączenie drogowe z Krakowem, 
autostradą A1 oraz Rzeszowem i Lublinem

 Słabe połączenie kolejowe z największymi 
polskimi miastami

 Brak lub mocno ograniczone perspektywy naukowe i 
zawodowe

 Nasilające się problemy z finansowaniem polityki 
miejskiej wynikające z uwarunkowań 
makroekonomicznych (inflacja, zmiany systemu 
podatkowego) oraz politycznych (niepewność w 
zakresie skali i zakresu funduszy europejskich)

 Popularność trendu City Break połączonego z tanimi 
lotami oraz brakiem lotniska w Kielcach

ZagrożeniaSzanse
 Wygoda i kompaktowość połączona z otaczającą 

zielenią

 Unikalne walory przyrodnicze (liczne rezerwaty, 
możliwość wyciszenia się)

 Turystyka sportowa

 Położenie w Górach Świętokrzyskich

 Nadzwyczajne w skali europejskiej 
uwarunkowania geologiczne

 Bycie postrzeganym jako stolica piłki ręcznej

 Powstający Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny 
Głównego Urzędu Miar

 Pełnienie funkcji stolicy administracyjnej województwa

 Dobre skomunikowanie drogowe z Warszawą

 Dziedzictwo historyczno-kulturowe (zabytki) atrakcyjnie 
położone geologicznie

 Życzliwość kielczanek i kielczan

 Atrakcyjność dla pracy zdalnej

 Dobra marka instytucji mających siedziby na terenie 
Miasta Kielce

 Lokowanie dużych imprez kulturalnych o dobrej marce 
w Kielcach

Nadzwyczajne
(rzadko spotykane i/lub o 

niecodziennym/nadzwyczajnym 
charakterze/natężeniu względem 

innych miast)

Powszechne
(niczym nie wyróżniające się 
względem innych miastach)
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SPIS TREŚCI

Strona 39

1. Wprowadzenie
s. 2

2. Analiza obecnych działań promocyjnych
s. 12

3. Trendy i dobre praktyki
s. 22

4. Diagnoza tożsamości i wizerunku
s. 31

5. Analiza marek konkurencyjnych 
s. 39

6. Nowa Marka Kielc
s. 42

7. Cele strategiczne i operacyjne 
s. 52

8. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja
s. 60



ANALIZA PORÓWNAWCZA MAREK KONKURENCYJNYCH

Referencyjne marki miejskie dla Kielc zostały podzielone na marki polskie i zagraniczne. Pierwsze zebrano przede wszystkim na podstawie miast referencyjnych
dla Kielc wykorzystanych w Analizie i diagnozie stanu zastanego w związku z pracami nad stworzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart
City”. Oprócz tego przyjęto kryterium zbliżonych uwarunkowań do Kielc: kryterium funkcji administracyjnej – miasto jest stolicą województwa – oraz kryterium
demograficzne – miasto ma więcej niż 100 tysięcy i mniej niż 350 tysięcy mieszkańców.

Marki wybranych do analizy miast scharakteryzowano wedle kategorii dotyczących tego, czy miasto ma logo/logotyp, jak opisano tożsamość miasta, jaki
pożądany wizerunek wybrzmiewa ze strategii marki, jakie komunikaty i wartości są przekazywane poprzez działania promocyjne tych miast oraz komunikaty
miast kierowane do swoich grup docelowych. Zestawienie zaprezentowano w tabeli.

DIJON BRUGIA PORTO KOWNO

WYKORZYSTANIE 
LOGO/LOGOTYPU

TOŻSAMOŚĆ  Historyczna stolica Burgundii
 Miasto wina i gastronomii

 Kolebka malarstwa flamandzkiego
 Destynacja medyczna od czasów 

średniowiecza

 Nadmorskie miasto kultury 
i sztuki, niebieskich kafli i wina

 Centrum biznesu, przemysłu 
i kultury

DOCELOWY WIZERUNEK

 Miasto nowoczesne 
i innowacyjne, ale wierne 
swojej historycznej 
tożsamości

 Miasto światowego dziedzictwa z wielkimi 
planami na przyszłość, miasto wzrostu, 
zrównoważonego rozwoju, kultury i zdrowia

 Miasto nowoczesne, ale 
zakorzenione w dziedzictwie 
historycznym

 Miasto biznesu, kultury, 
street artu i zabawy

KOMUNIKATY 
I WARTOŚCI

 „Just Dijon” – miasto 
ekologiczne, dostępne, 
zrównoważone, kreatywne, 
różnorodne, przedsiębiorcze, 
fascynujące i magiczne

 „Imagine Bruges” – miasto inspirujące 
i angażujące wyobraźnię, o którym trudno 
zapomnieć

 Porto. (dot) – miasto daje tak 
wiele możliwości, że każdy może 
stworzyć swoją własną historię 
o Porto

 „It's Kaunastic” – Kaunastic to 
uczucie, że dzięki przyjaznemu 
środowisku bogatemu w zasoby 
ludzkie i kompetencje Kowno 
jest najlepszym miejscem, żeby 
rozwijać pomysły i biznes

ATRAKTORY
 Położenie w trójkącie

Paryż-Lyon-Strasburg
 Kuchnia francuska, wino

 Port śródlądowy
 Średniowieczna zabudowa, kanały

 Unikatowa kuchnia, 
architektura, kultura 

 Malownicze położenie

 Spokój i czyste środowisko
 Zwiększająca się liczba miejsc 

pracy i dobre połączenie 
z innymi miastami
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BIAŁYSTOK LUBLIN OPOLE RZESZÓW

WYKORZYSTANIE 
LOGO/LOGOTYPU

TOŻSAMOŚĆ
 Regionalny ośrodek 

gospodarczy, naukowy 
i kulturalny

 Miasto wielokulturowe, tolerancyjne, 
wspierające wielowyznaniowość

 Miasto z tradycją jarmarków

 Gospodarz Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej

 Miasto leżące nad Odrą

 Miasto, gdzie duch historyczny 
i kompaktowość łączy się 
z wielkomiejskim sznytem

DOCELOWY WIZERUNEK  Miasto obywatelskie, silny 
ośrodek kultury niezależnej

 Miasto, w którym świadomość bogactwa 
przeszłości inspiruje przyszłość – kulturalną, 
akademicką i biznesową

 Miasto inteligentne, gdzie każdy 
może poczuć swój rytm

 Aktywne centrum Opolszczyzny 
nadające rytm w regionie

 Centrum innowacji 
gospodarczych i społecznych 
opierających się na 
wykorzystaniu lokalnego 
potencjału i tradycji

KOMUNIKATY 
I WARTOŚCI

 „Wschodzący Białystok” –
brama pomiędzy wschodem 
a zachodem 

 „Lublin. Miasto inspiracji” – Lublin wyzwala w 
ludziach zmianę oraz odkrywcze i twórcze 
myślenie

 „Przebojowe Opole” żyjące w 
rytmie kultury, natury, biznesu, 
sportu i miasta

 „Rzeszów. Stolica innowacji” –
dynamiczne, twórcze, 
przedsiębiorcze, niezależne 

ATRAKTORY
 Położenie przygraniczne
 Wielokulturowość
 Kuchnia regionalna

 Bogactwo historyczne i kulturalne miasta
 Kompetencja „wschodnia” będąca pochodną 

bliskości geograficznej wschodu i 
specyficznej duchowości kresowej 

 Potencjał ekologiczny produktów

 Krajowy Festiwal Piosenki 
Polskiej

 Położenie nad Odrą
 Sprawność organizacyjna, 

bliskość relacji i inteligentne 
rozwiązania

 Strefy inwestycyjne
 Przyjazne nastawienie 

mieszkańców
 Bliskość portu lotniczego 

Rzeszów-Jasionka

WNIOSKI Z ANALIZY PORÓWNAWCZEJ MAREK KONKURENCYJNYCH

Każde z przeanalizowanych miast polskich i zagranicznych posiada atrakcyjne logo oraz precyzyjnie określoną tożsamość, docelowy wizerunek oraz komunikaty
i wartości. W każdym mieście referencyjnym tworzą one markę, której wszystkie cechy łączą się w obraz niepowtarzalny i tym samym charakterystyczny
wyłącznie dla danego obszaru. Tożsamość miast jest ściśle oparta na obecnych w nich kluczowych atraktorach, które mogą przybrać postać zarówno
popularnego wydarzenia kulturalnego, jak i unikalnego położenia na mapie czy wyjątkowej architektury. W zakresie docelowego wizerunku można zauważyć
dążenie do zmian zgodnych z obowiązującymi trendami jak np. innowacyjność czy miasto inteligentne. Promowane przez każde z miast komunikaty są zwięzłe i
jednocześnie inspirujące, a towarzyszące im wartości i hasła z łatwością utożsamiają się z określoną dla danego obszaru marką. Pomimo iż dla każdej z marek
miast referencyjnych można wskazać preferowaną grupę odbiorców, zostały one opracowane w sposób umożliwiający skierowanie działań promocyjnych do
możliwie szerokiego grona potencjalnych interesariuszy.
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SPIS TREŚCI
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WNIOSKI Z BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ

Jednym z kluczowych źródeł dla sformułowania Nowej Marki Kielc są wyniki badań opinii publicznej. Umożliwiły one wyciągnięcie szeregu wniosków w zakresie
świadomości oraz wyobrażeń dotyczących marki miasta. Respondenci wyrazili swoje opinie w zakresie: istoty aktualnej marki Kielc (lub jej braku), potencjału
zdefiniowania nowej marki miasta oraz kluczowych cech-atraktorów, w oparciu o które powinno się budować Nową Markę Kielc.

Strona 43

Badania ankietowe wykazały, że Kielce nie posiadają określonej oraz jednolitej marki miejskiej – wskazało tak blisko 2/3 respondentów. Równocześnie, na
podstawie zebranych opinii, można jednak jednoznacznie stwierdzić, że w opinii badanych miasto posiada duży potencjał promocyjny pozwalający na
wypracowanie atrakcyjnej w skali kraju marki – jest to zdanie ponad 3/4 respondentów.

Kolejnym zagadnieniem było wskazanie potencjałów, w oparciu o które, w opinii respondentów, powinna być budowana Nowa Marka Kielc. Poniżej
zaprezentowano pięć potencjałów, które zostały wytypowane przez ponad 1/4 respondentów.

1. Atrakcyjność geologiczna 
(38%)

2. Atrakcyjność dla biznesu 
(34%)

3. Bliskość natury 
(32%)

4. Miasto zielone 
(29%)

5. Miasto, 
w którym chce się żyć 

(25%)
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51,0%

55,3%

57,5%

61,3%

61,3%

65,8%

71,6%

76,6%

81,4%

90,5%

93,5%

Rozpoznawalność znanych kielczan

Sprawność administracyjna

Potencjał Świętokrzyskiego Kampusu
Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar

Kielecki sport

Historia miasta

Kompaktowość miasta

Nowoczesna infrastruktura

Potencjał uczelni i studentów

Targi Kielce

Oferta turystyczna

Atuty środowiska naturalnego

WNIOSKI Z BADAŃ OPINII SPOŁECZNEJ

W ramach badania ankietowego zostało również ocenionych m.in. 11 potencjalnych atraktorów, w oparciu o które powinna być budowana Nowa Marka Kielc.
Każdy z nich został oceniony w pięciostopniowej skali (od „Zdecydowanie się nie zgadzam” do „Zdecydowanie się zgadzam”). Poniższe zestawienie stanowi
zsumowane odsetki odpowiadających „Zgadzam się” lub „Zdecydowanie się zgadzam”.

Popularność przykładowych 
kierunków promocji Nowej Marki Kielc wśród 

respondentów badania ankietowego

Potencjał Świętokrzyskiego Kampusu 
Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar



FILARY NOWEJ MARKI KIELC

Po przeanalizowaniu wniosków z badania tożsamości i wizerunku Kielc oraz wyników badań opinii społecznych, sformułowano 4 równorzędne filary Nowej
Marki Kielc. Nowa Marka Kielc oparta jest na nadzwyczajnych w skali kraju przewagach miasta i jest odzwierciedleniem jego tożsamości.
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Miasto turystyki 
dla każdego



FILARY NOWEJ MARKI KIELC
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MIASTO TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ

Atrakcyjność Kielc dla biznesu jako jeden z najważniejszych atraktorów dla
Nowej Marki Kielc wskazało 34% respondentów, co jest drugim najwyższym
wynikiem w tej kategorii – świadczy to o tym, jak silne są wśród kielczanek i
kielczan postawy prorozwojowe.

Kluczowymi cechami stanowiącymi o obiecujących perspektywach
gospodarczych w Kielcach są przede wszystkim sprawnie działające
instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i postawy proinnowacyjne.
Niemniej ważni okazali się liczni kieleccy przedsiębiorcy, którzy po
odniesieniu sukcesu w budowaniu własnego biznesu w mieście, chętnie
angażują się w działalność prorozwojową miasta, tworząc sprzyjający klimat
do rozwoju gospodarczego.

Co więcej, Kielce jako miasto malowniczo położone i oferujące spokojny tryb
życia wydają się miejscem idealnym do zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej oraz pracy zdalnej dla osób również z innych miast
– w tym tych największych w Polsce.

 Rozpoznawalność Targów Kielce
 Obecność Kieleckiego Parku Technologicznego
 Planowane otwarcie Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego 

Głównego Urzędu Miar
 Spokojny tryb życia
 Okoliczności sprzyjające pracy zdalnej 
 Obecność i jakość uczelni wyższych 

„Miasto Kielce rozwija się pod względem naukowym, powstają nowe kierunki na
wyższych uczelniach. Potencjał Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego
Głównego Urzędu Miar - będzie centrum metrologii na światowym poziomie, co
wpłynie na rozwój naszego miasta. Kielce i cały region świętokrzyski jest pięknie
ukształtowany i bogaty w atuty przyrodnicze, co przyciąga do nas turystów.”

MIASTO PERSPEKTYW GOSPODARCZYCH

Elementem charakterystycznym dla położenia geograficznego Kielc jest
bliskość i różnorodność form przyrodniczych. Kielczanki i kielczanie spośród
walorów swojego miasta najbardziej doceniają właśnie bliskość przyrody –
58,6% respondentów wskazało ten czynnik jako najbardziej pozytywny w
postrzeganiu przez nich miasta. Ponadto Kielce to jedyne miasto w Europie
posiadające w swoich granicach tak zróżnicowane formy geologiczne. W
związku z bogactwem przyrodniczym funkcjonuje tu między innymi pięć
rezerwatów przyrody, dwa obszary Natura 2000 i fragment Chęcińsko-
Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Wszystko to sprawia, że miasto jest
jednocześnie przyjazne dla mieszkańców – łatwo tutaj złapać wytchnienie
oraz dla turystów chcących aktywnie odpocząć, bądź poznać atrakcyjne
formy przyrody. Dzięki obecnym w mieście i jego otoczeniu walorom
przyrodniczym miasto posiada ogromny potencjał w zakresie turystyki
plenerowej. Niemal wszyscy respondenci (90%) wskazują ofertę turystyczną
jako atraktor dla Nowej Marki Kielc.

 Różnorodność środowiska przyrodniczego
 Położenie w Górach Świętokrzyskich
 Atrakcyjność geologiczna, obecność np. jaskiń
 Malowniczość krajobrazów przyrodniczych otoczenia
 Geopark Świętokrzyski UNESCO
 Geonatura Kielce i rezerwaty: Kadzielnia, Wietrznia i Ślichowice, a także 

pozostałe rezerwaty: Karczówka, Biesak-Białogon i Sufraganiec
(położony poza granicami miasta)

 Liczne trasy spacerowe i rowerowe

„Lasy, dużo lasów, to ogromny atut, ciekawe i wyjątkowe miejsca jak rezerwaty,
parki chronione czy okoliczne zbiorniki wodne, miejsca odpoczynku i
wytchnienia.”

„Świetne tereny do uprawiania turystyki rowerowej.”
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FILARY NOWEJ MARKI KIELC

Wśród kierunków promocji Nowej Marki Kielc wskazanych przez
respondentów dużą popularnością cieszyły się Targi Kielce (81%
respondentów wybrało tę opcję). Związane z nimi wydarzenia z
różnorodnych branż ściągają rokrocznie do miasta tysiące odwiedzających.

Spośród respondentów 61% wskazało również kielecki sport jako
preferowany kierunek promocji. Kielce słyną z wysokiej jakości sportu
profesjonalnego. To stąd pochodzi klub Łomża Industria Kielce, wielokrotny
mistrz Polski i jedna z najlepszych drużyn Europy w piłce ręcznej. Wśród
najbardziej znanych kielczan wymienia się właśnie osoby związane z tą
dyscypliną. Oprócz zespołów „szczypiorniaka” w mieście funkcjonuje kilka
innych drużyn sportowych takich jak piłkarska Korona Kielce. Kielce dają
możliwości nie tylko uprawiania sportów, ale także wspierania swoich
ulubionych drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie czy spotkania
swoich znanych sportowców.

W Kielcach odbywa się około tysiąca imprez kulturalnych i sportowych w
ciągu roku. Potencjał miasta jako organizatora różnorodnych wydarzeń daje
możliwości nie tylko zapewnienia wielu atrakcji swoim mieszkańcom, ale
także zwrócenia uwagi na Kielce osobom, które jeszcze ich nie odkryły.

 Rozpoznawalność Targów Kielce oraz kieleckich klubów sportowych
 Działalność Amfiteatru Kadzielnia oraz liczne wydarzenia sportowe na

stadionie miejskim Suzuki Arena i Hali Legionów
 Działalność licznych instytucji kultury oraz dostępność infrastruktury dla

sportu amatorskiego takiej jak kryte baseny, hale sportowe, stadion
lekkoatletyczny czy trasy narciarskie

„Działalność Filharmonii Świętokrzyskiej, występujący tam 
zbliżają nas (widzów) do świata.”

„Klub Łomża Vive Kielce”, „Rowerowy potencjał MTB”

MIASTO WYDARZEŃ I SPORTU MIASTO KOMPLETNE

Mieszkańcy (26,7%) jako jedną z największych zalet miasta wymienili jego
idealny rozmiar, nazywając go kompaktowością. W Kielcach wszędzie jest
blisko, co wpływa na wygodę życia i przemieszczania się. Odległości
pomiędzy najważniejszymi punktami miasta są stosunkowo niewielkie,
dlatego wszędzie można dojść na piechotę. Takie ukształtowanie miasta w
połączeniu z funkcją stolicy województwa i związanymi z nią przywilejami
sprawiają, że w Kielcach można żyć jak w małym, dzięki czemu wygodnym do
życia mieście i korzystać z wielkomiejskich usług.

 Kompaktowość, wygoda życia oraz dogodna lokalizacja w skali kraju
 Sprawność administracji
 Dostępność uczelni wyższych
 Bogata historia miasta i związane z nią zabytki, m.in. dawny Pałac

Biskupów Krakowskich, katedra, klasztor na Karczówce
 Muzea: Muzeum Historii Kielc, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum

Zabawek i Zabawy w Kielcach, „Wzgórze Zamkowe” w Kielcach (Ośrodek
Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej oraz Instytut Dizajnu w Kielcach)

 Teatry: Kielecki Teatr Tańca, Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach im.
Stefana Karskiego, Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

 Inne instytucje kultury: Kieleckie Centrum Kultury, Wojewódzki Dom
Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach, Dom Kultury „Zameczek” w
Kielcach, Dom Kultury „Białogon” w Kielcach, Dom Środowisk Twórczych
„Pałac Tomasza Zielińskiego” w Kielcach, Młodzieżowy Dom Kultury w
Kielcach

„Wszędzie jest blisko, wszystko co potrzeba jest pod ręką. W kilka minut
z każdego miejsca w mieście można znaleźć się w lesie z dala od innych ludzi.
Cudowne miejsce dla osób szukających odpoczynku, relaksu, turystyki,
aktywności fizycznej, wyciszenia itd.”

„Miasto niezbyt duże, ale posiadające sporo cech wielkiego miasta (łatwy dostęp
do instytucji publicznych oraz kulturalnych, różnorodność ośrodków służby
zdrowia, mnogość lokali gastronomicznych) przez co wygodne do mieszkania.
Ładne położenie – bliskość Gór Świętokrzyskich.”

„Wyjątkowy potencjał kulturowy i kulturotwórczy, a przez to 
turystycznie przyszłościowy...” 
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Wszyscy mieszkańcy Kielc

strona internetowa Urzędu Miasta 
Kielce, platforma Idea Kielce, 

media społecznościowe, prasa 
lokalna, np. gazeta „Kielecka”

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, położenie 
w Górach Świętokrzyskich,
atrakcyjność geologiczna, 

obecność np. jaskiń, 
malowniczy krajobraz, 

liczne trasy spacerowe i 
rowerowe umożliwiające 

aktywny wypoczynek

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego, spokojny 

tryb życia, okoliczności 
sprzyjające pracy zdalnej, 
obecność i jakość uczelni 

wyższych

działalność licznych instytucji 
kultury, dostępność 

infrastruktury dla sportu 
amatorskiego, działalność 

Targów Kielce, 
funkcjonowanie Amfiteatru 

Kadzielnia oraz liczne 
wydarzenia sportowe na 

stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów

kompaktowość, wygoda 
życia oraz dogodna 

lokalizacja w skali kraju,
sprawność administracji, 

dostępność uczelni 
wyższych, bogata historia 

miasta i związane z nią 
zabytki oraz 

funkcjonujące instytucje 
kultury

Turyści

część strony internetowej Urzędu 
Miasta Kielce dedykowana 

turystom, aplikacje, rozszerzona 
rzeczywistość (augmented reality), 

kampania reklamowa w 
przestrzeni innych miast

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, położenie 
w Górach Świętokrzyskich,
atrakcyjność geologiczna, 

obecność np. jaskiń, 
malowniczy krajobraz, 

liczne trasy spacerowe i 
rowerowe

działalność Targów Kielce

działalność licznych instytucji 
kultury, funkcjonowanie 

Amfiteatru Kadzielnia oraz 
liczne wydarzenia sportowe 

na stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów 

zapewniających atrakcje także 
dla turystów

bogata historia miasta i 
związane z nią zabytki 

oraz funkcjonujące 
instytucje kultury 

zapewniające wiele 
atrakcji, kompaktowość 

miasta, dzięki czemu 
większość atrakcji dzieli 
niewielka odległość oraz 

rozwinięte zaplecze 
turystyczne

Kieleccy przedsiębiorcy
platforma Invest Kielce, newsletter 

dedykowany przedsiębiorcom, 
media społecznościowe

malownicze krajobrazy

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego, planowane 

otwarcie Świętokrzyskiego 
Kampusu Laboratoryjnego 

Głównego Urzędu Miar,
spokojny tryb życia, 

okoliczności sprzyjające pracy 
zdalnej, obecność i jakość 

uczelni wyższych 

działalność Targów Kielce –
gospodarza targów 

zróżnicowanych branż

kompaktowość oraz 
dogodna lokalizacja w 

skali kraju,
sprawność administracji 
publicznej, dostępność 

uczelni wyższych 
dostarczających 

wykwalifikowane kadry i 
będące potencjalnym 
zapleczem naukowym 

Inwestorzy 

platforma Invest Kielce, platforma 
Idea Kielce, Geoportal Kielce, 

media społecznościowe
n.d.

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego,

planowane otwarcie 
Świętokrzyskiego Kampusu 
Laboratoryjnego Głównego 

Urzędu Miar,
obecność i jakość uczelni 

wyższych 

n.d.

kompaktowość, dogodna 
lokalizacja w skali kraju,
sprawność administracji 
publicznej, dostępność 

uczelni wyższych
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GRUPY ODBIORCÓW I KANAŁY KOMUNIKACJI A FILARY NOWEJ MARKI KIELC

Do każdej ze zdefiniowanych wcześniej kluczowych grup odbiorców, przypisano kluczowe komunikaty, które powinny być do niej kierowane ze szczególnym
uwzględnieniem filarów Nowej Marki Kielc. Wskazano również przykładowe priorytetowe kanały komunikacji.
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Kieleckie organizacje 
społeczne, działacze 

i liderzy społeczni

strona internetowa Urzędu Miasta 
Kielce, Idea Kielce, media 

społecznościowe, prasa lokalna, 
np. gazeta „Kielecka”

n.d.

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego z 

zapleczem konferencyjnym, 
obecność i jakość uczelni 

wyższych 

dostępność infrastruktury dla 
sportu amatorskiego, 

działalność Targów Kielce, 
funkcjonowanie Amfiteatru 

Kadzielnia oraz liczne 
wydarzenia sportowe na 

stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów

kompaktowość, wygoda 
życia oraz dogodna 

lokalizacja w skali kraju,
sprawność administracji 

publicznej 

Mieszkańcy Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego 

platforma Idea Kielce, strona 
internetowa Urzędu Miasta Kielce, 

media społecznościowe

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, liczne trasy 

spacerowe i rowerowe

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego mającego 
potencjał oddziaływania na 

cały KOF

działalność licznych instytucji 
kultury, dostępność 

infrastruktury dla sportu 
amatorskiego, działalność 

Targów Kielce, 
funkcjonowanie Amfiteatru 

Kadzielnia oraz liczne 
wydarzenia sportowe na 

stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów

dogodna lokalizacja w 
skali kraju,

sprawność administracji 
publicznej, miasto-rdzeń 

KOF-u 

Mieszkańcy województwa 
świętokrzyskiego

strona internetowa Urzędu Miasta 
Kielce, Idea Kielce, media 

społecznościowe

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, liczne trasy 

spacerowe i rowerowe

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego mającego 
potencjał oddziaływania na 

cały region

działalność licznych instytucji 
kultury, dostępność 

infrastruktury dla sportu 
amatorskiego, działalność 

Targów Kielce, 
funkcjonowanie Amfiteatru 

Kadzielnia oraz liczne 
wydarzenia sportowe na 

stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów

dogodna lokalizacja w 
skali kraju,

sprawność administracji 
publicznej, stolica 

województwa 

Talenty
media społecznościowe, zakładka 
„Talenty” na stronie internetowej 

Urzędu Miasta Kielce

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, położenie 
w Górach Świętokrzyskich,
atrakcyjność geologiczna, 

malowniczy krajobraz, 
liczne trasy spacerowe i 

rowerowe umożliwiające 
aktywny wypoczynek

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego 

wspierającego talenty, 
spokojny tryb życia, 

okoliczności sprzyjające pracy 
zdalnej, obecność i jakość 

uczelni wyższych, działalność 
Targów Kielce

działalność licznych instytucji 
kultury, dostępność 

infrastruktury dla sportu 
amatorskiego, działalność 

Targów Kielce, 
funkcjonowanie Amfiteatru 

Kadzielnia oraz liczne 
wydarzenia sportowe na 

stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów 

zapewniających rozrywkę na 
wysokim poziomie

kompaktowość łącząca 
cechy wielkomiejskie z 
cechami mniejszego 
miasta, wygoda życia 

oraz dogodna lokalizacja 
w skali kraju, dostępność 

uczelni wyższych, 
zaplecze kulturalne i 

sportowe miasta
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Potencjalni mieszkańcy

strona internetowa Urzędu Miasta 
Kielce, Idea Kielce, media 

społecznościowe, Geoportal Kielce, 
platforma Idea Kiece

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, położenie 
w Górach Świętokrzyskich,
atrakcyjność geologiczna, 

obecność np. jaskiń, 
malowniczy krajobraz, 

liczne trasy spacerowe i 
rowerowe

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego, spokojny 

tryb życia, okoliczności 
sprzyjające pracy zdalnej, 
obecność i jakość uczelni 

wyższych 

działalność licznych instytucji 
kultury, dostępność 

infrastruktury dla sportu 
amatorskiego, działalność 

Targów Kielce, 
funkcjonowanie Amfiteatru 

Kadzielnia oraz liczne 
wydarzenia sportowe na 

stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów

kompaktowość łącząca 
cechy wielkomiejskie z 
cechami mniejszego 
miasta, wygoda życia 

oraz dogodna lokalizacja 
w skali kraju, dostępność 

uczelni wyższych, 
zaplecze kulturalne i 

sportowe miasta

Byli mieszkańcy
strona internetowa Urzędu Miasta 

Kielce, Idea Kielce, media 
społecznościowe

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, położenie 
w Górach Świętokrzyskich,

malowniczy krajobraz, 
liczne trasy spacerowe i 

rowerowe

okoliczności sprzyjające pracy 
zdalnej, slow life wspierający 
zbalansowanie tempa życia

działalność licznych instytucji 
kultury, dostępność 

infrastruktury dla sportu 
amatorskiego, działalność 

Targów Kielce, 
funkcjonowanie Amfiteatru 

Kadzielnia oraz liczne 
wydarzenia sportowe na 

stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów

kompaktowość łącząca 
cechy wielkomiejskie z 
cechami mniejszego 
miasta, wygoda życia 

oraz dogodna lokalizacja 
w skali kraju, dostępność 

uczelni wyższych, 
zaplecze kulturalne i 

sportowe miasta

Mieszkańcy miast 
partnerskich

strona internetowa Urzędu Miasta 
Kielce, platforma Idea Kielce, 

media społecznościowe

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, położenie 
w Górach Świętokrzyskich,
atrakcyjność geologiczna, 

malowniczy krajobraz, 
liczne trasy spacerowe i 

rowerowe

n.d.

działalność licznych instytucji 
kultury, działalność Targów 

Kielce, liczne wydarzenia 
kulturalne i sportowe, wysoki 

poziom piłki ręcznej

kompaktowość, wygoda 
życia oraz dogodna 

lokalizacja w skali kraju

Kandydaci do szkół 
ponadpodstawowych i na 

studia spoza Kielc

media społecznościowe, zakładka 
„Edukacja” i „Dla studenta” na 
stronie internetowej Urzędu 

Miasta Kielce

różnorodność środowiska 
przyrodniczego, położenie 
w Górach Świętokrzyskich,
obecność zróżnicowanych 

form geologicznych, np. 
jaskiń, malowniczy 

krajobraz, liczne trasy 
spacerowe i rowerowe

obecność Kieleckiego Parku 
Technologicznego, spokojny 

tryb życia, okoliczności 
sprzyjające pracy zdalnej, 
obecność i jakość uczelni 

wyższych 

działalność licznych instytucji 
kultury, dostępność 

infrastruktury dla sportu 
amatorskiego zapewniających 

atrakcje i możliwości 
spędzania czasu dla 

młodzieży oraz 
funkcjonowanie Amfiteatru 

Kadzielnia oraz liczne 
wydarzenia sportowe na 

stadionie miejskim Suzuki 
Arena i w Hali Legionów 

kompaktowość, wygoda 
życia oraz dogodna 

lokalizacja w skali kraju,
sprawność administracji, 

dostępność uczelni 
wyższych, bogata historia 

miasta i związane z nią 
zabytki i funkcjonujące 

instytucje kultury



ATRAKTORY KIELC

FILARY NOWEJ MARKI KIELC

Miasto 
wydarzeń 
i sportu

Miasto 
perspektyw 

gospodarczych
Miasto 

kompletne

UNIKALNA
CECHA MARKI

 Wygoda i kompaktowość połączona z otaczającą 
zielenią

 Położenie w Górach Świętokrzyskich

 Unikalne walory przyrodnicze (liczne rezerwaty, 
możliwość wyciszenia się)

 Targi Kielce

 Turystyka sportowa

 Geopark Świętokrzyski wpisany na listę 
UNESCO (uwarunkowania geologiczne)

 Stolica piłki ręcznej

 Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny 
Głównego Urzędu Miar
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PODSUMOWANIE NOWEJ MARKI KIELC

Unikalna cecha Nowej Marki Kielc (z j. ang. USP – unique selling proposition) została zbudowana w oparciu o 

unikalność Kielc wynikającą z niespotykanych w skali kraju (i często Europy) atraktorów takich jak nadzwyczajna 
bliskość przyrody, uwarunkowania geologiczne, osiągnięcia sportowe czy potencjał Targów Kielce

połączoną z 

kompletnością Kielc związaną z pełnieniem funkcji ośrodka wojewódzkiego i dysponowania szeroką ofertą 
kulturalną, edukacyjną, sportową oraz potencjałem naukowym i gospodarczym

nie pozostającą w sprzeczności z

kompaktowością Kielc umożliwiającą wygodne i dynamiczne życie codzienne oparte na idealnym balansie 
pomiędzy rozwojem osobistym, edukacją, pracą, sportem, zdrowym trybem życia i rozrywką.

Nowa Marka Kielc jest silnie zakorzeniona w tożsamości miasta i eksponuje cztery elementy najważniejsze dla 
miasta i tym samym cztery filary będące podstawą oferty marki: 

 bogatą ofertę przyrodniczą i turystyczną; 
 możliwości gospodarcze oferowane przez miasto; 
 warunki sprzyjające organizacji wydarzeń biznesowych, kulturalnych i sportowych;
 komponenty warunkujące wysoką jakość życia w mieście.

Nowa Marka Kielc zbudowana jest w oparciu o cechy charakterystyczne miasta niosące za sobą 
wartości marki takie jak: wysoka jakość życia, bliskość przyrody, kompaktowość, wsparcie biznesu, 
atrakcje kulturalne i sportowe oraz wsparcie i atrakcyjna oferta skierowana do talentów.

Głównym przekazem Nowej Marki Kielc jest komunikat tożsamy z 4. celem strategicznym Strategii rozwoju Miasta
Kielce 2030+ w kierunku Smart City – Kielce są miastem, w którym chce się żyć. Współczesne trendy pokazują, że
ogół działań związanych z marketingiem terytorialnym miast dąży do zwiększania jakości życia poprzez udoskonalanie
ich oferty terytorialnej. Natomiast promocja miasta ma na celu eksponowanie i komunikowanie tychże wartości
zapewnianych przez miasto. Zarówno odgórne założenia strategiczne, jak i zdefiniowane cechy oraz założenia Nowej
Marki Kielc wskazują zatem, że Kielce są i powinny być postrzegane jako „Miasto, w którym chce się żyć” – właśnie ten
przekaz definiuje Nową Markę Kielc.

„MIASTO, 
W KTÓRYM 

CHCE SIĘ ŻYĆ”



SPIS TREŚCI

Strona 52

1. Wprowadzenie
s. 2

2. Analiza obecnych działań promocyjnych
s. 12

3. Trendy i dobre praktyki
s. 22

4. Diagnoza tożsamości i wizerunku
s. 31

5. Analiza marek konkurencyjnych 
s. 39

6. Nowa Marka Kielc
s. 42

7. Cele strategiczne i operacyjne 
s. 52

8. Wdrażanie, monitoring i ewaluacja
s. 60



STRUKTURYZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII

Założenia zawarte w Strategii przedstawione zostaną na 3 poziomach szczegółowości. Pierwszym, najbardziej ogólnym z nich są cele strategiczne, które
wynikają bezpośrednio ze zdefiniowanych filarów Nowej Marki Kielc. Do każdego z nich przypisano od trzech do pięciu celów operacyjnych, które pełnią
funkcję uszczegóławiającą i priorytetyzującą. Najbardziej szczegółowym poziomem szczegółowości są kierunki działań, które mają na celu wskazanie sposobu
operacjonalizacji założeń Strategii promocji Miasta Kielce 2030+.
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Sformułowano 4 cele strategiczne, które są najbardziej ogólnym sposobem
przedstawienia założeń Strategii. Przedstawiają one główne założenia
polityki promocyjnej Kielc do roku 2030+, podkreślają priorytety działań UM
Kielce, a także strukturyzują cele operacyjne. Są one bezpośrednio
powiązane z filarami Nowej Marki Kielc.

CELE STRATEGICZNE

Sformułowano 18 celów operacyjnych, które pełnią funkcję
uszczegółowienia i dodefiniowania celów strategicznych. Logika ułożenia
oraz sformułowania poszczególnych celów operacyjnych ma z kolei przede
wszystkim na celu określić priorytety kluczowe dla działań miasta w trakcie
realizacji Strategii.

CELE OPERACYJNE

KIERUNKI DZIAŁAŃ

Kierunki działań przedstawiają typy
(wiązki) projektów, które będą
realizowane w ramach realizacji założeń
Strategii promocji Miasta Kielce 2030+.
Pełnią one funkcję operacjonalizacyjną
– mają za zadanie wskazać działania,
które umożliwią wdrożenie założeń
dokumentu.

Definiują one również założenia
Strategii na poziomie wykonawczym,
w związku z tym formułowane są
w formie sugerującej podejmowanie
konkretnych rodzajów czynności, a nie
przedstawiania elementów wizji.

Kierunki działań zostały przedstawione
w rozdziale ósmym, który jest
poświęcony systemowi wdrażania.



LOGIKA FORMUŁOWANIA CELÓW STRATEGICZNYCH

Podstawą do sformułowania celów strategicznych były cztery filary Nowej Marki Kielc – główną ideą tego rozwiązania było wykorzystanie wszystkich
zidentyfikowanych w ich ramach zalet Kielc. Dzięki swojemu zróżnicowaniu oraz unikalności, umożliwią one skuteczne dotarcie do pełnego spektrum
zdefiniowanych w rozdziale 2. interesariuszy. W rezultacie dla każdego filaru opracowany został cel strategiczny wykorzystujący jego potencjał promocyjny –
każdy z nich został szczegółowo opisany na czterech kolejnych stronach Strategii.
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CEL STRATEGICZNY NR 1

Promowanie, integracja i rozwój oferty turystyki 
przyrodniczej w skali lokalnej i regionalnej 

Miasto 
wydarzeń 
i sportu

Miasto 
perspektyw 

gospodarczych

CEL STRATEGICZNY NR 2

Promowanie atrakcyjności miasta wśród inwestorów i 
świadczenie nowoczesnych usług dla biznesu

CEL STRATEGICZNY NR 3

Wspieranie i promowanie organizowanych wydarzeń 
oraz kieleckiego sportu

CEL STRATEGICZNY NR 4

Zwiększanie i promowanie jakości życia w Kielcach
Miasto 

kompletne
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CEL 1. PROMOWANIE, INTEGRACJA I ROZWÓJ OFERTY TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ W SKALI LOKALNEJ I REGIONALNEJ 

Biorąc pod uwagę walory przyrodnicze, Kielce są miastem wyjątkowym w skali Polski, a także
w skali Europy. Są jedynym europejskim miastem posiadającym w swoich granicach tak
zróżnicowane i atrakcyjne formy geologiczne. Miasto Kielce wchodzi w skład Geoparku
Świętokrzyskiego, który w 2021 roku został wpisany do Światowej Sieci Geoparków UNESCO
i który wraz z fragmentem Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego, dwoma obszarami
Natura 2000 oraz pięcioma rezerwatami przyrody, a także innymi obszarami zieleni w
mieście, tworzy niepowtarzalne bogactwo przyrodnicze, z którego słynie stolica województwa
świętokrzyskiego i które trzeba wykorzystać w obszarach promowania, integracji i rozwoju
oferty turystyki przyrodniczej, zarówno w skali lokalnej i regionalnej.

Cel 1. zakłada promowanie Kielc poprzez m.in. zakotwiczenie odbioru miasta jako obszaru
charakteryzującego się dużą liczbą terenów zielonych i niepowtarzalnych form geologicznych,
wyeksponowanie licznych atrakcji turystycznych i zwiększenie ich rozpoznawalności, a także
poprzez lepsze wykorzystanie oferty rekreacyjnej, którą posiada miasto. W ramach Celu
1. zakłada się także działania mające na celu zsynchronizowanie oferty turystycznej Kielc oraz
gmin ościennych poprzez np. wspólne działania promocyjne, a pod kątem rozwojowym –
wzbogacenie jakości, skali i dostępności infrastruktury turystycznej oraz z nią bezpośrednio
powiązanej.

Dzięki tym działaniom Kielce w roku 2030 staną się miastem słynącym ze swoich atrakcji
przyrodniczych, nie tylko wśród mieszkańców, ale także w skali Polski i Europy, oferta
infrastruktury przyrodniczej będzie rozwinięta i zintegrowana, a miasto Kielce będzie
kojarzyło się z odpoczynkiem wśród przyrody i będzie atraktorem przyciągającym licznych
turystów.

Kluczowe miejskie podmioty 
wspierające wdrożenie celu 

strategicznego

 Geopark Świętokrzyski 
UNESCO*

 Geonatura Kielce
 Rezerwaty: Kadzielnia, 

Wietrznia, Ślichowice, 
Karczówka, Biesak-Białogon
i Sufraganiec

 Ogród Botaniczny
 Geopark Świętokrzyski*
 Regionalna Organizacja 

Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego*

 PTTK Oddział Świętokrzyski w 
Kielcach*

Kluczowi odbiorcy działań 
w ramach celu

 Wszyscy mieszkańcy Kielc
 Mieszkańcy Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego 
 Mieszkańcy województwa 

świętokrzyskiego
 Potencjalni mieszkańcy
 Byli mieszkańcy
 Mieszkańcy miast partnerskich
 Turyści
 Kieleccy przedsiębiorcy
 Kieleckie organizacje 

społeczne, działacze i liderzy 
społeczni

1.1. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta zieleni i geologii

1.2. Zwiększenie rozpoznawalności najbardziej znanych atrakcji turystycznych Kielc i okolic

1.3. Zwiększenie stopnia wykorzystania kieleckiej oferty rekreacyjnej

1.4. Kreowanie i zintegrowanie oferty turystycznej Kielc oraz okolicznych gmin

1.5. Rozwinięcie infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej

Cele operacyjne

*Instytucje działające w Kielcach, ale nienależące do UM Kielce
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CEL 2. PROMOWANIE ATRAKCYJNOŚCI MIASTA WŚRÓD INWESTORÓW I ŚWIADCZENIE NOWOCZESNYCH USŁUG DLA BIZNESU

Zgodnie z Nową Marką, Kielce powinny pozycjonować się jako miasto perspektyw
gospodarczych. Świadczy o nich szereg czynników takich jak: znana w całej Polsce (i nie tylko)
marka Targów Kielc oraz innych podmiotów gospodarczych, sprawne instytucje publiczne
świadczące usługi wspomagające rozwój biznesu (np. Kielecki Park Technologiczny i Centrum
Obsługi Inwestora), a także kielecki biznes świadomy istotności i zaangażowany w rozwój
ekosystemu innowacyjności i przedsiębiorczości w mieście. Należy również pamiętać, że
Kielce są miastem, w którym odbywa się szereg ogólnopolskich wydarzeń – również
biznesowych – przyciągają one do miasta licznych przedstawicieli biznesu, którzy są
potencjalnymi inwestorami. Dopełnieniem atrakcyjności miasta jest szereg zalet
wynikających z pozostałych trzech filarów Nowej Marki Kielc, które sprawiają, że jest to
miasto bardzo przyjazne pracy zdalnej – a więc posiadające potencjał do stania się popularną
destynacją dla specjalistów preferujących taki model pracy.

Cel 2. zakłada promowanie Kielc poprzez m.in. zakotwiczenie i wzmocnienie odbioru miasta
jako jednostki sprawnie działających, atrakcyjnych i wyróżniających się usług, które pomagają
w rozwoju i przyczyniają się do sukcesu działalności biznesowych. W ramach Celu 2. zakłada
się także działania mające na celu promowanie oferty inwestycyjnej Kielc i Kieleckiego
Obszaru Funkcjonalnego, a także jej rozbudowywanie, uatrakcyjnianie i integrację oraz
propagowanie i kształtowanie idei przedsiębiorczości wśród mieszkańców.

Dzięki tym działaniom zostanie wzbudzone pozytywne zainteresowanie miastem Kielce
wśród inwestorów, a poprzez przyciągnięcie ich uwagi i rozbudowanie oferty inwestycyjnej w
roku 2030 Kielce świadczyć będą nowoczesne usługi dla biznesu, tworząc jedyny w swoim
rodzaju rynek łączący walory przyjaznego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej,
innowacyjności i pomysłowości.

Kluczowe miejskie podmioty 
wspierające wdrożenie celu 

strategicznego

 Targi Kielce
 Kielecki Park Technologiczny
 Świętokrzyski Kampus 

Laboratoryjny Głównego 
Urzędu Miar*

 Uczelnie wyższe: Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w 
Kielcach* oraz Politechnika 
Świętokrzyska*

Kluczowi odbiorcy działań 
w ramach celu

 Wszyscy mieszkańcy Kielc
 Mieszkańcy Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego 
 Inwestorzy 
 Kieleccy przedsiębiorcy
 Kieleckie organizacje 

społeczne, działacze i liderzy 
społeczni

 Kieleckie uczelnie wyższe

2.1. Rozbudowanie, integrowanie oraz promowanie oferty inwestycyjnej Kielc i Kieleckiego 
Obszaru Funkcjonalnego

2.2. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta sprawnych usług wspierających działalność 
biznesową

2.3. Promowanie postaw proprzedsiębiorczych wśród mieszkańców

Cele operacyjne

*Instytucje działające w Kielcach, ale nienależące do UM Kielce
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CEL 3. WSPIERANIE I PROMOWANIE ORGANIZOWANYCH WYDARZEŃ ORAZ KIELECKIEGO SPORTU

Kielce są miastem, w którym wiele się dzieje, miastem licznych wydarzeń biznesowych,
kulturowych i sportowych, a charakterze krajowym i międzynarodowym. Biorąc pod uwagę
fakt, że w Kielcach organizowane jest około 1 000 różnego rodzaju imprez w ciągu roku,
potencjał miasta daje liczne możliwości zapewnienia atrakcji dla mieszkańców i przyjezdnych.

Cel 3. zakłada wspieranie i promowanie Miasta Kielce poprzez właściwe wyeksponowanie
wydarzeń mających w sobie aspekty promocji miasta, upowszechnienie opinii o Kielcach jako
mieście targowym, mieście szerokiego wachlarza i wielorakości wydarzeń, lokalizacji
sprzyjającej organizacji wydarzeń, posiadającej odpowiednią i dostosowaną infrastrukturę.
Każdego roku sukcesy kieleckich sportowców w kilkudziesięciu dyscyplinach
sportowych indywidualnych i zespołowych przynoszą ogromną dumę dla Miasta Kielce,
dlatego ważnym aspektem jest promowanie kieleckiego sportu i sportowców.

Dzięki tym działaniom zostanie podkreślony charakter Miasta Kielce jako miasta wydarzeń
i sportu oraz zwiększony zostanie nacisk na atraktor, jakim są szeroko pojęte imprezy, a co
za tym idzie do Kielc przyciągnięci zostaną odbiorcy z różnych grup: od mieszkańców
Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego i województwa świętokrzyskiego, turystów,
przedsiębiorców, po mieszkańców innych rejonów Polski i nie tylko.

Kluczowe miejskie podmioty 
wspierające wdrożenie celu 

strategicznego

 Targi Kielce
 Łomża Industria Kielce*
 Korona Kielce
 Suzuki Korona Handball

Kielce*
 Nosan Kielce*
 Miejski Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Kielcach 
 Suzuki Arena
 Hala Legionów
 Amfiteatr Kadzielnia
 Kieleckie Centrum Kultury
 Filharmonia Świętokrzyska im. 

Oskara Kolberga w Kielcach*

Kluczowi odbiorcy działań 
w ramach celu

 Wszyscy mieszkańcy Kielc
 Mieszkańcy Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego 
 Mieszkańcy województwa 

świętokrzyskiego
 Turyści
 Kieleccy przedsiębiorcy
 Kieleckie organizacje 

społeczne, działacze i liderzy 
społeczni

 Kieleckie instytucje kultury
 Kieleckie kluby i organizacje 

sportowe
 Znani kielczanie
 Mieszkańcy miast partnerskich

3.1. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta targowego

3.2. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta licznych wydarzeń 

3.3. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta dobrego do organizacji wydarzeń

3.4. Promowanie kieleckiego sportu i sportowców

3.5. Organizowanie, współorganizowanie i wspieranie wydarzeń promujących Kielce

Cele operacyjne

*Instytucje działające w Kielcach, ale nienależące do UM Kielce
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CEL 4. PROMOWANIE ROSNĄCEJ JAKOŚCI ŻYCIA W KIELCACH

Kielce są miastem kompaktowym, gdzie w wiele miejsc można dotrzeć nawet na piechotę, co
wpływa na wygodę życia i przemieszczania się. Położone w sercu Gór Świętokrzyskich Kielce
są gospodarczym i turystycznym centrum województwa oraz ważnym ośrodkiem
kulturalnym i edukacyjnym.

Cel 4. zakłada zwiększenie jakości życia i promowanie lepszej jego jakości poprzez
ugruntowanie wizerunku Kielc jako miejsca wygodnego do życia, o bogatej ofercie kulturalnej
i edukacyjnej. W ramach Celu 4. zakłada się także usprawnienie procesów mających na celu
lepszą i unowocześnioną organizację promocji miasta, a także zreformowaną komunikację
Urzędu Miasta z jego mieszkańcami i przyjezdnymi.

Dzięki tym działaniom, Kielce w roku 2030 staną się miejscem, gdzie jednym z priorytetów
będzie wysoka jakość życia, a jego mieszkańcy będą bardziej świadomi wartości jaką niesie ze
sobą mieszkanie w mieście, które jest połączeniem wielkomiejskości stolicy województwa
i kameralności małego miasta. Dodatkowo realizacja właśnie tego celu przyczyni się do
sprowadzenia nowych mieszkańców do miasta, szczególnie talentów, dla których walory
takie jak bliskość przyrody oraz kompaktowość obok wysokiego poziomu usług miejskich
mogą stać się kluczowym czynnikiem wyboru Kielc.

Kluczowe miejskie podmioty 
wspierające wdrożenie celu 

strategicznego

 Muzeum Historii Kielc
 Muzeum Narodowe w 

Kielcach*
 Muzeum Zabawek i Zabawy w 

Kielcach
 Kielecki Teatr Tańca
 Teatr Lalki i Aktora „Kubuś” w 

Kielcach im. Stefana Karskiego
 Teatr im. Stefana Żeromskiego 

w Kielcach*
 Kieleckie Centrum Kultury
 Wojewódzki Dom Kultury im. 

Józefa Piłsudskiego w 
Kielcach*

 Dom Kultury „Zameczek” w 
Kielcach

 Dom Kultury „Białogon” w 
Kielcach

 Wojewódzka Biblioteka 
Publiczna im. Witolda 
Gombrowicza w Kielcach*

 Miejska Biblioteka Publiczna w 
Kielcach

 Dom Środowisk Twórczych 
„Pałac Tomasza Zielińskiego” 
w Kielcach

 „Wzgórze Zamkowe” w 
Kielcach (Ośrodek Myśli 
Patriotycznej i Obywatelskiej 
oraz Instytut Dizajnu w 
Kielcach)

 Biuro Wystaw Artystycznych w 
Kielcach

 Młodzieżowy Dom Kultury w 
Kielcach

Kluczowi odbiorcy działań 
w ramach celu

 Wszyscy mieszkańcy Kielc
 Mieszkańcy Kieleckiego 

Obszaru Funkcjonalnego 
 Potencjalni mieszkańcy
 Byli mieszkańcy
 Mieszkańcy miast partnerskich
 Kandydaci do szkół 

ponadpodstawowych i na 
studia spoza Kielc

 Kieleccy przedsiębiorcy
 Kieleckie organizacje 

społeczne, działacze i liderzy 
społeczni

 Kieleckie uczelnie wyższe
 Kieleckie szkoły podstawowe 

i średnie
 Kieleckie instytucje kultury
 Talenty

4.1. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta wygodnego, kompaktowego i zielonego 

4.2. Umocnienie wizerunku Kielc jako miasta bogatej oferty kulturalnej, edukacyjnej
i rozwojowej

4.3. Usprawnienie organizacji systemu promocji miasta

4.4. Usprawnienie komunikacji UM Kielce z mieszkańcami i odwiedzającymi miasto

4.5. Umacnianie wizerunku Kielc jako miasta sprzyjającego talentom

Cele operacyjne

*Instytucje działające w Kielcach, ale nienależące do UM Kielce
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DRZEWO CELÓW STRATEGICZNYCH I OPERACYJNYCH 
STRATEGII PROMOCJI MIASTA KIELCE 2030+
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Cel operacyjny 1.1.
Umocnienie wizerunku Kielc jako 
miasta zieleni i geologii

Cel operacyjny 1.2.
Zwiększenie rozpoznawalności 
najbardziej znanych atrakcji 
turystycznych Kielc i okolic

Cel operacyjny 1.3.
Zwiększenie stopnia wykorzystania 
kieleckiej oferty rekreacyjnej

Cel operacyjny 1.4.
Zintegrowanie oferty turystycznej 
Kielc oraz okolicznych gmin

Cel operacyjny 1.5.
Rozwinięcie infrastruktury 
turystycznej i okołoturystycznej

Cel operacyjny 2.1.
Rozbudowanie, integrowanie oraz 
promowanie oferty inwestycyjnej 
Kielc i Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego

Cel operacyjny 2.2.
Umocnienie wizerunku Kielc jako 
miasta sprawnych usług 
wspierających działalność biznesową

Cel operacyjny 2.3.
Promowanie postaw 
proprzedsiębiorczych wśród 
mieszkańców

Cel operacyjny 3.1.
Umocnienie wizerunku Kielc jako 
miasta targowego

Cel operacyjny 3.2.
Umocnienie wizerunku Kielc jako 
miasta licznych wydarzeń

Cel operacyjny 3.3.
Umocnienie wizerunku Kielc jako 
miasta dobrego do organizacji 
wydarzeń

Cel operacyjny 3.4.
Promowanie kieleckiego sportu 
i sportowców

Cel operacyjny 4.1.
Umocnienie wizerunku Kielc jako 
miasta wygodnego, kompaktowego 
i zielonego 

Cel operacyjny 4.2.
Umocnienie wizerunku Kielc jako 
miasta bogatej oferty kulturalnej, 
edukacyjnej i rozwojowej

Cel operacyjny 4.3.
Usprawnienie organizacji systemu 
promocji miasta

Cel operacyjny 4.4.
Usprawnienie komunikacji UM 
Kielce z mieszkańcami 
i odwiedzającymi miasto

Cel operacyjny 4.5. 
Umacnianie wizerunku Kielc jako 
miasta sprzyjającego talentom

Cel strategiczny 1
Promowanie, integracja i rozwój 
oferty turystyki przyrodniczej w 

skali lokalnej i regionalnej 

Cel strategiczny 2
Promowanie atrakcyjności miasta 
wśród inwestorów i świadczenie 
nowoczesnych usług dla biznesu

Cel strategiczny 3
Wspieranie i promowanie 

organizowanych wydarzeń oraz 
kieleckiego sportu

Cel strategiczny 4
Promowanie rosnącej jakości życia w 

Kielcach

FILAR
MIASTO KOMPLETNE

FILAR
MIASTO WYDARZEŃ I 

SPORTU

FILAR
MIASTO TURYSTYKI 

PRZYRODNICZEJ

FILAR
MIASTO PERSPEKTYW 

GOSPODARCZYCH

Cel operacyjny 3.5.
Organizowanie, współorganizowanie 
i wspieranie wydarzeń promujących 
Kielce
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WIZERUNEK KIELC – PODSUMOWANIESYSTEM WDRAŻANIA

Przeprowadzona w rozdziale 2. analiza obecnych działań promocyjnych pokazała, że Urząd Miasta Kielce oraz powiązane z nim podmioty realizujące politykę
miejską posiadają duży potencjał – zarówno w zakresie narzędzi, którymi dysponują, jak i budżetem, który jest przeznaczany w tym obszarze. Rolą nie do
przecenienia jest ogólnopolska (i nie tylko) rozpoznawalność niektórych kieleckich instytucji, które dysponują silną marką własną.

Niestety ta sama analiza wykazała również szereg dysfunkcji – m.in. wysoki poziom rozproszenia oraz brak odgórnej koordynacji miejskiej polityki promocyjnej.
W związku z tym procedura wdrażania Strategii powinna być powiązana z realizacją działań mających za zadanie systemową rewizję, reorganizację
i koncentrację polityki promocyjnej. Wytyczne w tym zakresie stanowią kierunki działań, które zostały przypisane do czterech obszarów wdrożenia
przedstawionych na kolejnych stronach dokumentu.

Rozwinięciem celów strategicznych, celów operacyjnych i kierunków działań są definiowane i realizowane projekty. Katalog projektów będzie tworzony
i aktualizowany corocznie.
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EFEKTYWNOŚĆ

INTEGRACJA I ROZWÓJ OFERTY

REFORMA SYSTEMU ORGANIZACJI

ODPOWIEDZIALNE BUDŻETOWANIE

WSPÓŁDZIAŁANIE
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PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA NOWEJ MARKI KIELC – REFORMA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ

1. Przyjęcie Strategii promocji Miasta Kielce 2030+ i podjęcie decyzji o jej wdrożeniu.

2. Reforma struktury organizacyjnej UM Kielce w zakresie realizacji działań promocyjnych,
w tym:

• przypisanie odpowiedzialności za kluczowe działania promocyjne do jednej
jednostki organizacyjnej na poziomie wydziału;

• wprowadzenie przejrzystego podziału odpowiedzialności, kompetencji i zakresu
działalności pomiędzy zespołem/osobą ds. Nowej Marki Kielc oraz rzecznikiem
prasowym UM Kielce;

• określenie katalogu minimalnego zakresu informowania zespołu/osoby ds. Nowej
Marki Kielc o podejmowanych działaniach z obszaru promocji miasta, w tym w
szczególności przyznawania patronatów Prezydenta;

• zespół/osoba ds. Nowej Marki Kielc jest odpowiedzialna lub współodpowiedzialna
za zadania związane m.in. z przyznawaniem patronatu prezydenta dla
przedsięwzięć dotyczących bezpośredniej promocji Miasta Kielce.

OBSZAR 1
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WDROŻENIE NOWEJ MARKI KIELC

3. Opracowanie logo miasta i systemu identyfikacji wizualnej oraz zdefiniowanie hasła promocyjnego spójnego
z założeniami Nowej Marki Kielc oraz wprowadzenie wymogu wykorzystywania ich obowiązującej wersji zarówno
przez UM Kielce, jak i PRPM.

4. Udostępnienie na stronie UM Kielce i PRPM informacji o Nowej Marce Kielc wraz z logo oraz systemem
identyfikacji wizualnej, umożliwiających ich wtórne wykorzystanie przez podmioty trzecie. Dostęp do materiałów
powinien być możliwie szybki i prosty.

5. Jednoznaczne zakomunikowanie systemu komunikacji jednostkom organizacyjnym UM Kielce, PRPM oraz
wszystkim innym interesariuszom.

6. Utworzenie prostych i przejrzystych zasad Nowej Marki Kielc, umożliwiających szybkie sprawdzenie czy dane
działanie jest zgodnie z promowanym wizerunkiem i tożsamością miasta.

7. Wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących obecności wizualnej i wizerunkowej UM Kielce (w tym Nowej
Marki Kielc) na każdym wydarzeniu objętym patronatem prezydenta lub finansowanym z budżetu miasta.

8. Rewizja kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych przez UM Kielce do promocji miasta oraz wprowadzenie
procesu umożliwiającego kontrolę publikowanej treści przez zespół/osobę ds. Nowej Marki Kielc. W
szczególności przeglądowi powinny zostać poddane profile na portalach społecznościowych w celu ich integracji
oraz wygaszenia nieefektywnych.

9. Realizacja innych powiązanych kierunków działań takich jak na przykład:

• wprowadzenie do kieleckich szkół elementów promujących Nową Markę Kielc i historię miasta;

• wprowadzenie programu ambasadorów miasta, umożliwiającego jego uczestnikom promowanie
Nowej Marki Kielc. Zakres terytorialny promowania przy pomocy ambasadora powinien być zależny
od poziomu rozpoznawalności osoby pełniącej rolę ambasadora;

• wprowadzenie informatycznych rozwiązań integrujących i komunikujących turystyczną ofertę Kielc
oraz Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

OBSZAR 2
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INTEGRACJA DZIAŁAŃ I OFERTY ORAZ ROZWÓJ WSPÓŁPRACY

10. Mapowanie aktualnych aktywności i współpracy promocyjnej (możliwości, zakresu i skali
działania) wszystkich jednostek organizacyjnych UM Kielce oraz Geonatury Kielce, Targów
Kielce i Kieleckiego Parku Technologicznego oraz innych podmiotów realizujących
politykę miejską, a także Łomży Industria Kielce. Przeprowadzenie procesu poszukiwania
nowych partnerów promocyjnych.

11. Regularne (coroczne) tworzenie planu promocji miasta poprzez wydarzenia publiczne w
sposób zintegrowany, obejmujący swoim zakresem wszystkie wydarzenia organizowane
przez UM Kielce i PRPM, na poziomie szczegółowości umożliwiającym zidentyfikowanie
ewentualnych kolizji harmonogramowych lub merytorycznych.

12. Zobowiązanie do realizacji założeń Strategii promocji oraz nowej polityki promocji miasta,
w tym promocji Nowej Marki Kielce, wszystkich PRPM. Wdrażanie PRPM w działania
promocyjne powinno odbywać się stopniowo oraz przy udziale zespołu/osoby ds. Nowej
Marki Kielc.

13. Opracowanie systemu wspólnej promocji wybranych wydarzeń przez UM Kielce oraz
PRPM, umożlwiającego wyeliminowanie zbędnych wydatków w postacie duplikowania
działań promocyjnych.

14. Przegląd oferty miasta (w tym turystycznej, kulturalnej, sportowej, edukacyjnej itp.) Kielc i
KOF oraz stworzenie w oparciu o najistotniejsze jej elementy wspólnej zintegrowanej
oferty promowanej w obrębie miasta oraz poza nim.

OBSZAR 3
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BUDŻETOWANIE I MONITORING

15. Regularne (coroczne) tworzenie budżetu na wszystkie działania promocyjne,
z uwzględnieniem rozróżnienia na jednostki organizacyjne UM Kielce oraz PRPM.

16. Prowadzenie bieżącego monitoringu wszystkich kosztów promocyjnych ponoszonych
przez jednostki organizacyjne UM Kielce.

17. Monitorowanie przez odpowiednią osobę/zespół wydatków na działania promocyjne oraz
wprowadzenie możliwości blokowania wybranych wydatków (uznanych za nieadekwatne)
za uprzednim przyzwoleniem właściwego wiceprezydenta.

18. Regularne monitorowanie zasięgów prowadzonych działań online oraz liczby uczestników
wydarzeń promocyjnych, realizowanych zarówno przez UM Kielce, jak i PRPM.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację i niepewność związaną z finansami samorządów
publicznych w Polsce, Strategia promocji Miasta Kielce 2030+ nie rozstrzyga, czy i w jakim
zakresie skala wydatków ponoszonych na promocję miasta będzie rosła. Co więcej, dokumenty
na tym poziomie strategicznym (w tym również niniejsza Strategia) nie definiują konkretnych
projektów – nie da się więc oszacować konkretnych wielkości kosztów. Kierunki działań
przytoczone na poprzedniej stronie wyraźnie pokazują jednak, że jednym z priorytetów
wdrożeniowych będzie rewizja i optymalizacja dotychczasowych wydatków związanych z
działaniami promocyjnymi miasta.

OBSZAR 4



SYSTEM MONITORINGU

Po przedstawieniu sposobu, w jaki wdrożone zostaną założenia naszej Strategii, należy pochylić się nad sposobem mierzenia postępów prowadzonych prac.
Rzetelne mierzenie postępów w realizacji programu oraz szybkie i skuteczne reagowanie na pojawiające się problemy, zapewni kompleksowy system
monitoringu.

System monitoringu dostarczy informacji o stopniu realizacji celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań określonych w Strategii. Został on
sformułowany na dwóch poziomach – strategicznym i operacyjnym. Zostały one przedstawione poniżej.
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Pierwszy z poziomów monitoringu dotyczy celów strategicznych oraz operacyjnych, ma charakter strategiczny i będzie sporządzany raz na dwa lata tuż przed
procesem ewaluacji bieżącej (on-going). Raport z realizacji Strategii na tym poziomie monitoringu zawierał będzie m.in. informacje na temat:

 poziomu osiągnięcia docelowych wartości wskaźników celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań;
 projektów zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym (na podstawie informacji i źródeł pozyskiwanych z monitoringu na poziomie operacyjnym);
 zmaterializowanych ryzyk o poziomie wysokim i bardzo wysokim, które wpływają na osiągnięcie celów;
 wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy poziomu osiągnięcia docelowych wartości wskaźników istotnych z perspektywy dalszego wdrażania Strategii;
 rekomendacji zmian w realizacji założeń Strategii;
 informacji dotyczących wykorzystania środków finansowych.

Przykładowa lista wskaźników przypisanych do poszczególnych celów znajduje się na czterech następnych stronach. Należy jednak podkreślić, że może ona ulec
zmianie w zależności od np. zakresu danych, którymi dysponuje UM Kielce oraz podmioty powiązane (w tym podmioty realizujące politykę miejską). Wartości
zdefiniowanych mierników będą pozyskiwane m.in. z następujących źródeł:

 dane UM Kielce oraz podmiotów powiązanych;
 dane pozyskiwane z Głównego Urzędu Statystycznego;
 dane pozyskiwane w toku badania opinii publicznej (CATI/CAWI).

Na dzień publikacji dokumentu Strategii UM Kielce nie dysponuje gotowym katalogiem wartości wskaźników przedstawionych na kolejnych stronach – prace w tym
zakresie są prowadzone. Stąd też zdecydowano się na zaprezentowanie monitoringu postępów realizacji prac w oparciu o logikę trendów zmian, do których należy
jedynie przypisać wartości bazowe, które zostaną pozyskane przez UM Kielce.

Drugi z poziomów monitoringu dotyczy zdefiniowanych w Strategii kierunków działań oraz wszystkich innych projektów i działań realizujących politykę promocyjną
UM Kielce, w tym w zakresie wdrażania Nowej Marki Kielc. Raport z monitoringu na tym poziomie ma charakter operacyjny i będzie sporządzany corocznie. Będzie on
zawierał m.in. informacje na temat:

 działań i projektów zrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym;
 kosztów wszystkich działań i projektów promocyjnych realizowanych zarówno przez UM Kielce, jak i podmioty realizujące politykę miejską;
 efektywności wszystkich działań promocyjnych realizowanych zarówno przez UM Kielce, jak i podmioty realizujące politykę miejską;
 zmaterializowanych ryzyk o poziomie wysokim i bardzo wysokim, które wpływają na realizację obecnych i planowanych projektów;
 wszelkich innych informacji istotnych z punktu widzenia realizacji polityki promocyjnej UM Kielce.
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CEL PRZYKŁADOWY WSKAŹNIK ŹRÓDŁO 
WSKAŹNIKA

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2024 roku 

względem roku 
2022

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2026 roku 

względem roku 
2024

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2028 roku 

względem roku 
2026

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2030 roku 

względem roku 
2028

Łączny 
oczekiwany 

przyrost wartości 
wskaźnika w 

2030 roku 
względem roku 

2022

CEL STRATEGICZNY 1
Promowanie, integracja i 
rozwój oferty turystyki 
przyrodniczej w skali 
lokalnej i regionalnej 

Liczba turystów, którzy 
odwiedzili Kielce na okres 

powyżej 24 godzin

Dane Głównego 
Urzędu 

Statystycznego i 
innych instytucji

+8% +8% +8% +8% +36%

Cel operacyjny 1.1.
Umocnienie wizerunku 
Kielc jako miasta zieleni i 
geologii

Odsetek osób 
mieszkających poza 

Kielcami postrzegających je 
jako miasto zielone i miasto 

geologii

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+15% +15% +15% +15% +74,9%

Cel operacyjny 1.2.
Zwiększenie 
rozpoznawalności 
najbardziej znanych atrakcji 
turystycznych Kielc i okolic

Odsetek osób 
mieszkających poza 

Kielcami postrzegających je 
jako miasto znanych 
atrakcji turystycznych

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+15% +15% +15% +15% +74,9%

Cel operacyjny 1.3.
Zwiększenie stopnia 
wykorzystania kieleckiej 
oferty rekreacyjnej

Liczba unikalnych 
odwiedzin kielczanek i 
kielczan w kieleckich 

obiektach stanowiących 
miejską ofertę rekreacyjną

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+17% +17% +17% +17% +87,4%

Cel operacyjny 1.4.
Zintegrowanie oferty 
turystycznej Kielc oraz 
okolicznych gmin

Liczba atrakcji 
turystycznych (w tym 

instytucji) wchodzących w 
skład zintegrowanej oferty 

turystycznej i promowanych 
w sposób zintegrowany

Dane UM Kielce 
oraz instytucji 
powiązanych

+2 +2 +2 +2 +8

Cel operacyjny 1.5.
Rozwinięcie infrastruktury 
turystycznej i 
okołoturystycznej

Liczba unikalnych 
odwiedzin kielczanek i 
kielczan w kieleckich 

obiektach stanowiących 
miejską ofertę turystyczną i 

okołoturystyczną

Dane UM Kielce 
oraz instytucji 
powiązanych

+17% +17% +17% +17% +87,4%

PROPONOWANE WSKAŹNIKI MONITORINGU STRATEGII DLA CELU STRATEGICZNEGO NR 1
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CEL PRZYKŁADOWY WSKAŹNIK ŹRÓDŁO 
WSKAŹNIKA

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2024 roku 

względem roku 
2022

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2026 roku 

względem roku 
2024

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2028 roku 

względem roku 
2026

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2030 roku 

względem roku 
2028

Łączny 
oczekiwany 

przyrost wartości 
wskaźnika w 

2030 roku 
względem roku 

2022

CEL STRATEGICZNY 2
Promowanie atrakcyjności 
miasta wśród inwestorów i 
świadczenie nowoczesnych 
usług dla biznesu

Liczba gości hoteli trzy-
i czterogwiazdkowych, 

którzy spędzili w Kielcach 
maksymalnie jedną noc

Dane Głównego 
Urzędu 

Statystycznego i 
innych instytucji

+5% +5% +5% +5% +21,5%

Cel operacyjny 2.1.
Rozbudowanie, 
integrowanie oraz 
promowanie oferty 
inwestycyjnej Kielc i 
Kieleckiego Obszaru 
Funkcjonalnego

Odsetek kieleckich 
przedsiębiorców 

postrzegających Kielce jako 
miasto rozwijające swoją 

ofertę inwestycyjną

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+3% +3% +3% +3% +12,6%

Cel operacyjny 2.2.
Umocnienie wizerunku 
Kielc jako miasta sprawnych 
usług wspierających 
działalność biznesową

Odsetek kieleckich 
przedsiębiorców 

postrzegających Kielce jako 
miasto sprawnych usług 

wspierających działalność 
biznesową

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+3% +3% +3% +3% +12,6%

Cel operacyjny 2.3.
Promowanie postaw 
proprzedsiębiorczych
wśród mieszkańców

Odsetek kielczanek i 
kielczan zakładających 

działalność gospodarczą

Dane Głównego 
Urzędu 

Statystycznego
+6% +6% +6% +6% +26,5%

PROPONOWANE WSKAŹNIKI MONITORINGU STRATEGII DLA CELU STRATEGICZNEGO NR 2
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CEL PRZYKŁADOWY WSKAŹNIK ŹRÓDŁO 
WSKAŹNIKA

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2024 roku 

względem roku 
2022

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2026 roku 

względem roku 
2024

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2028 roku 

względem roku 
2026

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2030 roku 

względem roku 
2028

Łączny 
oczekiwany 

przyrost wartości 
wskaźnika w 

2030 roku 
względem roku 

2022

CEL STRATEGICZNY 3 
Wspieranie i promowanie 
organizowanych wydarzeń 
oraz kieleckiego sportu

Liczba organizowanych lub 
współorganizowanych 

wydarzeń wpisujących się w 
Nową Markę Kielc 

Dane UM Kielce 
oraz instytucji 
powiązanych

+6% +6% +6% +6% 26,2%

Cel operacyjny 3.1.
Umocnienie wizerunku 
Kielc jako miasta targowego

Odsetek osób 
mieszkających poza 

Kielcami postrzegających je 
jako miasto targowe

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+5% +5% +5% +5% +21,5%

Cel operacyjny 3.2.
Umocnienie wizerunku 
Kielc jako miasta licznych 
wydarzeń

Odsetek osób 
mieszkających poza 

Kielcami postrzegających je 
jako miasto licznych 

wydarzeń

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+8% +8% +8% +8% +36%

Cel operacyjny 3.3.
Umocnienie wizerunku 
Kielc jako miasta dobrego 
do organizacji wydarzeń

Liczba unikalnych 
uczestników wydarzeń 
odbywających się na 

terenie Kielc – w rozbiciu na 
wydarzenia kulturalne, 

sportowe, targowe, 
pozostałe biznesowe oraz 

inne

Dane UM Kielce 
oraz instytucji 
powiązanych

+12% +12% +12% +12% +57,4%

Cel operacyjny 3.4.
Promowanie kieleckiego 
sportu i sportowców

Liczba odbiorców 
komunikatów promujących 
Nową Markę Kielc poprzez 

sport

Dane UM Kielce 
oraz instytucji 
powiązanych

+5% +5% +5% +5% +21,5%

Cel operacyjny 3.5.
Organizowanie, 
współorganizowanie i 
wspieranie wydarzeń 
promujących Kielce

Odsetek wydarzeń 
odbywających się w 

Kielcach organizowanych, 
współorganizowanych i 
wspieranych przez UM 

Kielce

Dane UM Kielce 
oraz instytucji 
powiązanych

+5% +5% +5% +5% +21,5%

PROPONOWANE WSKAŹNIKI MONITORINGU STRATEGII DLA CELU STRATEGICZNEGO NR 3
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CEL PRZYKŁADOWY WSKAŹNIK ŹRÓDŁO 
WSKAŹNIKA

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2024 roku 

względem roku 
2022

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2026 roku 

względem roku 
2024

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2028 roku 

względem roku 
2026

Oczekiwany 
przyrost wartości 

wskaźnika w 
2030 roku 

względem roku 
2028

Łączny 
oczekiwany 

przyrost wartości 
wskaźnika w 

2030 roku 
względem roku 

2022

CEL STRATEGICZNY 4 
Promowanie rosnącej 
jakości życia w Kielcach

Odsetek kielczanek i kielczan 
oceniających działania 

promocyjne UM Kielce jako 
bardzo dobre

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+10% +10% +10% +10% +46,4%

Cel operacyjny 4.1.
Umocnienie wizerunku 
Kielc jako miasta 
wygodnego, 
kompaktowego i 
zielonego 

Odsetek osób mieszkających 
poza Kielcami postrzegających 

je jako miasto wygodne, 
kompaktowe lub zielone

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+15% +15% +15% +15% +74,9%

Cel operacyjny 4.2.
Umocnienie wizerunku 
Kielc jako miasta bogatej 
oferty kulturalnej, 
edukacyjnej i rozwojowej

Odsetek kielczanek i kielczan 
oceniających ofertę kulturalną, 
edukacyjną i rozwojową jako 

co najmniej dobrą

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+6% +6% +6% +6% +26,2%

Cel operacyjny 4.3.
Usprawnienie organizacji 
systemu promocji miasta

Odsetek osób 
zaangażowanych w 

prowadzenie działań 
promocyjnych miasta, które 

oceniają jakość i zakres 
współpracy jako co najmniej 

dobrą

Badanie 
ankietowe w UM 

Kielce i 
podmiotach 
realizujących 

politykę miejską

+8% +8% +8% +8% +36%

Cel operacyjny 4.4.
Usprawnienie 
komunikacji UM Kielce z 
mieszkańcami i 
odwiedzającymi miasto

Odsetek kielczanek i kielczan, 
którzy oceniają stopień 

dopasowania i narzędzi oraz 
jakość komunikatów UM 

Kielce kierowanych do 
mieszkańców jako co najmniej 

dobry

Dane UM Kielce +10% +10% +10% +10% +46,4%

Cel operacyjny 4.5. 
Umacnianie wizerunku 
Kielc jako miasta 
sprzyjającego talentom

Odsetek osób mieszkających 
poza Kielcami oceniających 

Kielce jako miasto sprzyjające 
talentom

Badanie opinii 
publicznej 

(CATI/CAWI)
+20% +20% +20% +20% +107,4%

PROPONOWANE WSKAŹNIKI MONITORINGU STRATEGII DLA CELU STRATEGICZNEGO NR 4



SYSTEM EWALUACJI

Ocena aktualności Strategii i stopnia osiągnięcia zamierzonych celów będzie możliwa poprzez prowadzenie ewaluacji bieżącej (on-going) oraz pod koniec jej
realizacji (ex-post). Ewaluacja pozwoli ocenić efekty podejmowanych działań w zakresie realizacji założonych celów i osiągnięcia przyjętych wskaźników oraz
weryfikację racjonalności wykorzystania środków. Umożliwi również poprawę jakości działań poprzez zwiększenie ich adekwatności, skuteczności, użyteczności,
efektywności i trwałości. Będzie prowadzona w sposób umożliwiający zaangażowanie interesariuszy zewnętrznych.

Z przebiegu ewaluacji (zarówno on-going, jak i ex-post) sporządzony zostanie raport z ewaluacji Strategii. W tym celu wykorzystane będą m.in. produkty
monitoringu, czyli raporty z realizacji Strategii (zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym). Raport ewaluacyjny powinien zostać sporządzony
językiem zrozumiałym dla odbiorców i zawierać co najmniej takie elementy, jak: cele ewaluacji, opis zastosowanej metodologii, opis procesu badawczego,
analizę wyników, wnioski i rekomendacje.

Efekty ewaluacji zostaną udostępnione szerokiemu gronu odbiorców. Proces ewaluacji zostanie przeprowadzony przez podmiot zewnętrzny o odpowiednich
do tego kompetencjach z zachowaniem standardów ewaluacji.
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2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ewaluacja bieżąca (on-going) umożliwi kontrolę przebiegu procesu
wdrażania i ocenę adekwatności realizowanych projektów, ich wpływu na
realizację celów. Pozwoli na szybkie wykrycie pojawiających się problemów i
podjęcie działań w celu ich rozwiązania, a także zaproponowanie
ewentualnych zmian w zakresie poszczególnych działań lub projektów.
Będzie ona realizowana raz na dwa lata, licząc od dnia przyjęcia Strategii.

Ewaluacja ex-post zostanie przeprowadzona pod koniec
realizacji Strategii (w 2030 roku). Jej wynikiem będzie
wskazanie, czy wdrożenie Strategii pozwoliło osiągnąć
założone cele. Celem ewaluacji ex-post będzie również
sformułowanie rekomendacji dotyczących założeń przyszłej
Strategii lub kontynuacji działań w ramach
dotychczasowego dokumentu.

Rozpoczęcie procesu wdrażania Strategii Promocji 2030+.
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RYZYKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA WDRAŻANIA STRATEGII

Ryzyka, czyli czynniki zewnętrzne, które mogą utrudniać budowę Nowej Marki Kielc i niekorzystnie wpływać na promocję miasta jako całości to
m.in.:

 niekorzystne dla miast zmiany w polityce Unii Europejskiej. Uznanie, że miasta same sobie dadzą radę i koncentracja działań na innych wyzwaniach
stojących przed wspólnotą, w tym koncentracja na wewnętrznych napięciach politycznych między poszczególnymi rządami państw UE;

 przyspieszenie niekorzystnego trendu migracyjnego. Migracje do większych miast i na suburbia wraz ze zjawiskiem określonym przez BBC mianem
„ucieczki na wieś” może mieć negatywny wpływ na osiąganie celów Nowej Marki Kielc;

 izolacja komunikacyjna. Komunikacyjne „odcięcie” miasta od lotnisk, w tym powstającego Centralnego Portu Lotniczego. Kierowanie funduszy centralnych
na utrzymanie sieci autostrad kosztem dróg szybkiego ruchu. Powrót do koncepcji ograniczania transportu kolejowego i izolacji mniejszych miejscowości;

 stawianie w strategii promocji marki Polska na miejsca już znane kosztem niewypromowanych ośrodków;

 nieuwzględnienie w strategii i praktyce działań promocji województwa świętokrzyskiego marki Kielc i/lub jej oderwanie od założeń Nowej Marki Kielc.
Ewentualna polityczna rywalizacja może mieć negatywny wpływ na osiąganie celów Nowej Marki Kielc. Również niekorzystne mogą okazać się działania
szczebla regionalnego realizowane w sposób niespójny lub wręcz sprzeczny z przyjętą Strategią;

 zła marka instytucji mających siedziby na terenie Miasta Kielce oraz związane z tym ewentualne kryzysy komunikacyjne. Bez względu na to czy problem
dotyczy instytucji podlegających Miastu Kielce, czy też mających tu siedziby, w komunikatach zawsze może pojawić się marka Kielce w negatywnym
kontekście;

 słaba pozycja uczelni – wobec niżu demograficznego w Europie narasta konkurencja najsilniejszych ośrodków w walce o kandydatów na studia. Przegrana
w tym starciu będzie niekorzystnie wpływała również na wizerunek miasta i utrudniała osiąganie celów Nowej Marki Kielc;

 brak promocji instytucji kultury z siedzibami na terenie Miasta Kielce. Na tej niwie mogą pojawić się zarówno niekorzystne zmiany polityczne, jak i
ekonomiczne. Polityczne to np. utrata współodpowiedzialności ministerstwa właściwego dla spraw kultury. Ekonomiczne to niedofinansowanie, które
wymusi ograniczenie wydatków na promocję;

 omijanie Kielc przez duże imprezy kulturalne. Postępowanie przez organizatorów utartymi ścieżkami lub wiodąca rola przesłanek pozamerytorycznych;

 utrzymanie popularności City Break w obecnej postaci połączonej z tanimi lotami. W przypadku braku lotniska i dobrego skomunikowania z już istniejącymi
oraz powstającym Centralnym Portem Lotniczym może to utrudniać realizację celów;

 nieuzasadniona merytorycznie „internetowa nagonka”. Zgodnie z Kryzysometrem na 2022 rok przygotowanym przez Alter Media Communications eksperci
przewidują, że najwięcej kryzysów w przyszłym roku będzie miało źródło w Internecie;

 ubożenie społeczeństwa. Brak środków np. na turystykę miejską i ich konsumpcja na cele bieżące zdecydowanie utrudni osiąganie celów w tym obszarze.
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POTENCJALNE SZANSE ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA WDRAŻANIA STRATEGII

Potencjalne szanse, czyli czynniki zewnętrzne, które mogą wspierać budowę Nowej Marki Kielc i wpływać na promocję miasta jako całości to m.in.:

 promiejska polityka Unii Europejskiej. Pakt Amsterdamski z 30 maja 2016 roku stanowi o tym, że przyszłość UE to przyszłość miast, w których już dziś żyje
większość mieszkańców i wytwarza się większość PKD. Potwierdza to Porozumienie z Lublany z 26 listopada 2021 roku. Konsekwentne utrzymanie tego
toru również w przyszłości może oznaczać wprost: lepsze dopasowanie prawa wspólnoty do potrzeb miast, lepsze dopasowanie strumieni funduszy
europejskich i stałą wymianę dobrych praktyk;

 rozwój komunikacji (dobra łączność z lotniskami, dużymi miastami w pobliżu i atrakcjami w województwie). Nowe kierunki komunikacji marketingowej
powinny się wiązać z ułatwieniami transportowymi. Na przykład do 2027 roku ma zostać zelektryfikowana linia kolejowa numer 25, która przywróci
połączenia kolejowe na trasie Kielce – Łódź. Otworzy to możliwość intensyfikacji działań i współpracy z dawną stolicą polskiego włókiennictwa;

 korzystne decyzje polityczne władz centralnych. Konsekwentne stawianie przez rząd na zrównoważony rozwój, bez planów stworzenia w kraju zaledwie
kilku wiodących metropolii, lub wzmacnianie tylko tych samorządów, w których władza wywodzi się z tego samego obozu politycznego;

 postawienie w strategii promocji marki Polska na mniej rozpoznawalne ośrodki lub na obiekty związane z marką UNESCO. Narodowe strategie promocji i
działania potrafią podjąć wyzwania związane ze zjawiskiem znanym z terminu overtourism;

 uwypuklenie marki Kielc w strategii promocji województwa świętokrzyskiego wraz z uwzględnieniem koncepcji Nowej Marki Kielc w zapisach. Strategie
regionalne i praktyka działań promocyjnych, w tym kierunkowanie strumieni finansów przez Urzędy Marszałkowskie i Sejmiki pokazuje, że spójna
komunikacja i docenienie roli stolicy regionu może przynieść wymierne korzyści obu stronom;

 dobra marka instytucji mających siedziby na terenie Miasta Kielce. Wysoka jakość administracji, która nie jest związana z samorządem miasta, korzystnie
wpływa na wizerunek stolicy regionu;

 ulokowanie dużych imprez kulturalnych o dobrej marce w Kielcach. Kielce mają walory do organizacji imprez kulturalnych dużego formatu, które mogą
zmieniać swoje lokalizacje;

 wzrost popularności skautingu. Kielce z mającym na swoim koncie już 49 edycji Międzynarodowym Harcerskim Festiwalem Kultury Młodzieży Szkolnej
zyskają niezaprzeczalny atut, spokojnie konkurujący z legendą bieszczadzkich baz harcerskich;

 wzrost popularności nielotniczej turystyki miejskiej. Zjawisko City Break związane było przede wszystkim z lotami do atrakcyjnych miast na „weekend
holidays”. Brak łatwo dostępnego lotniska lokował Kielce poza tą grupą. W związku ze wzrostem świadomości ekologicznej obserwuje się trend
odchodzenia od lotów na krótki pobyt;

 przyciągające uwagę inwestycje. Zwłaszcza przyciągające zainteresowanie wysokiej jakości specjalistów i absolwentów o wysokich kompetencjach,
wkomponowane w strategię poszukiwania pracy określoną pojęciem: bycia krok przed;

 bogacenie się społeczeństwa. Istotny czynnik w rozwoju turystyki. Podróżują przede wszystkim ci, którzy mają na to pieniądze.



ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STRATEGII
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Środki finansowe niezbędne do realizacji
Strategii będą pozyskiwane z różnych
potencjalnych źródeł. Będą to m.in.:

środki budżetu jednostek samorządu terytorialnego, w tym
regionalne, powiatowe oraz środki własne Kielc;

środki pochodzące z budżetu państwa (pozostające w dyspozycji
poszczególnych ministerstw, dedykowane fundusze i programy);

środki funduszy celowych, np. pochodzące z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

fundusze europejskie dostępne w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Inicjatyw Wspólnotowych
oraz Wspólnej Polityki Rolnej (obecne i przyszłe programy
operacyjne na poziomie krajowym i regionalnym);

inne fundusze ze źródeł europejskich, jak np. fundusze norweskie
i fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

kredyty bankowe, pożyczki oraz inne instrumenty finansowe;

dodatkowe formy wsparcia dostępne w ramach specjalnych linii
budżetowych, np. tarczy antykryzysowych.

środki sektora prywatnego, w tym formuła partnerstwa
publiczno-prywatnego oraz fundusze sektora pozarządowego;

Przykładowymi inicjatywami będącymi źródłem finansowania w oparciu o powyższe źródła są np. Misja „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do
2030 roku” czy Program LIFE, do którego nabór rusza w pierwszej połowie 2022 roku, a także nagrody dla miast pomagających miastom spoza UE np. na
Ukrainie.



MODELE REALIZACJI ZAŁOŻEŃ STRATEGII

Strona 75

Projekty realizujące Strategię będą realizowane w oparciu o 7 modeli. Będą one realizowane w zależności od aktualnych uwarunkowań finansowych
oraz organizacyjnych.

 Samodzielna realizacja projektu przez administrację UM Kielce – środki budżetowe Urzędu Miasta Kielce uzupełnione ewentualnymi środkami
zewnętrznymi (ze źródeł publicznych lub prywatnych) dysponowane są za pośrednictwem wydziałów i biur UM Kielce oraz jednostek organizacyjnych
Miasta Kielce.

 Zlecenie realizacji projektu w trybie zgodnym z ustawą Prawo Zamówień Publicznych lub regulaminem udzielania zamówień o wartości do
130.000 zł – wynagrodzenie podmiotu wyłonionego w trybie uzależnionym od wartości zamówienia wypłacane jest z budżetu UM Kielce, ale
realizacja projektu i zapewnienie osiągnięcia jego rezultatów spoczywa na zleceniobiorcy. Zaleca się uwzględnianie tzw. procedur negocjacyjnych.

 Zlecenie zadania publicznego organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie – podmioty wyłonione w ramach konkursów wnoszą do projektu własne zasoby organizacyjne i zapewniają realizację
założonych wcześniej rezultatów.

 Realizacja projektu w partnerstwie innym niż partnerstwo publiczno-prywatne – jednostki UM Kielce oraz partnera publicznego lub
prywatnego wspólnie realizują projekt i odpowiadają za jego rezultaty.

 Realizacja w formule PPP – oczekuje się, że projekty realizowane w modelu partnerskim, zgodnym z regulaminem realizacji projektów w formule
PPP, będą uzupełniać katalog projektów Strategii.

 Realizacja bez angażowania środków budżetowych UM Kielce w ramach partnerstw niefinansowych – zewnętrzne wobec UM Kielce
podmioty mogą zabiegać o uwzględnienie ich projektów w programie wykonawczym, by uzyskać lepszą rozpoznawalność dla swojego
przedsięwzięcia.

 Realizacja w formule zamówienia przedkomercyjnego (PCP) – zamawiane jest opracowanie rozwiązania na konkretnie wskazany przez
Zamawiającego problem, co umożliwia zaadaptowanie spersonalizowanego podejścia przez Wykonawcę.
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SPIS ŹRÓDEŁ

 Aktualizacja do „Strategii promocji Miasta Kielce” – dotyczy lat 2009-2010

 Analiza danych zastanych wizerunku Miasta Kielce w latach 2014-2018

 Analiza i diagnoza stanu zastanego wraz z analizą SWOT, rekomendacjami 
strategicznymi dla Miasta Kielce oraz badaniem ankietowym w związku z pracami nad 
stworzeniem „Strategii rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City”

 Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta Kielce na lata 2018-2021

 Kompleksowa diagnoza Miasta Kielce pod kątem transformacji w miasto inteligentne 

 Koncepcja „Kielce Naturalnie”

 Księga Systemu Identyfikacji Wizualnej Miasta Kielce

 Marka miasta jako czynnik rozwoju miast w Polsce

 Marketing Terytorialny. Miasto i region na rynku

 Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Kielce do roku 2030+

 Program „Peryferia” – podsumowanie spotkań z mieszkańcami Kielc (analiza – etap I)

 Plan Działania dla Miasta Kielce bazujący na jego potencjale endogenicznym

 Podstawy Marketingu Terytorialnego

 Raporty dotyczące współpracy zagranicznej Miasta Kielce

 Raporty o stanie gminy Kielce

 Raport zrównoważonego rozwoju Miasta Kielce 2017 na potrzeby opracowania 
Ramowej Strategii Kielce Smart City 2030+

 Strategia promocji Miasta Kielce na lata 2006-2010

 Strategie promocji i strategie marek innych miast (m.in. Barcelona, Białystok, Berlin, 
Eindhoven, Hamburg, Katowice, Kraków, Lyon, Opole, Rzeszów)

 Strategia rozwoju Miasta Kielce na lata 2007-2020

 Strategia rozwoju Miasta Kielce 2030+ w kierunku Smart City

 Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

 Strategia ZIT KOF 2014-2020

 Wizerunek miasta a jego tożsamość – współczesne zależności 

 Założenia „Geoparku Świętokrzyskiego” 

 Zasady promocji Miasta Kielce (z założeniem otwartego programu działań)

Wykaz literatury

 Oficjalna strona internetowa Miasta Kielce (www.um.kielce.pl / www.kielce.eu)

 Geopark Świętokrzyski (www.geopark.pl)

 Geonatura Kielce (www.geonatura-kielce.pl)

 www.grzegorzhajduk.pl

 Place Brand Observer (www.placebrandobserver.com)

 Strony internetowe instytucji realizujących polityki miejskie

 Strony internetowe konkurencyjnych marek miejskich

Wykaz stron internetowych



http://www.kielce.eu/promocja


http://www.kielce.eu/
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