Poznań, 4 listopada 2020 r.
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informuję, że Związek Miast Polskich realizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne
seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”.
Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo Funduszy i
Polityki Regionalnej w ramach III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. FRL to
uruchomiona przez ZMP otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej debaty oraz zintegrowany pakiet
działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i endogennego rozwoju lokalnego
Udział w seminariach pozwoli uczestnikom na:






uzyskanie informacji o aktualnie prowadzonych działaniach resortów i innych podmiotów,
lepszą identyfikację i aktywizację zasobów oraz czynników rozwoju lokalnego,
wzmocnienie umiejętności kierowania polityką rozwoju swojego miasta,
wymianę wiedzy pomiędzy miastami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami,
zapoznanie się z przykładami działań innych samorządów.

Serdecznie zapraszam na kolejne XII seminarium on-line pt. „Partnerstwo i współpraca JST jako czynnik rozwoju
lokalnego. Nowe możliwości po nowelizacji ustawy”, które odbędzie się 12 listopada br.
Podczas seminarium będziemy rozmawiać o konieczności współpracy pomiędzy JST tworzącymi obszary
funkcjonalne oraz o korzyściach płynących z podejmowania wspólnych, zintegrowanych działań wykorzystujących
endogenne potencjały obszaru. Chcemy pokazać i podkreślić potrzebę skuteczności i jakości planowanych działań
rozwojowych w partnerstwie z sąsiednimi samorządami. Podczas seminarium omówimy rolę partnerstw i nowe
możliwości współpracy JST w świetle nowych rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju, która wchodzi w życie 13 listopada, takich jak strategie ponadlokalne czy partnerstwa terytorialne.
Zastanowimy się nad doświadczeniami jakie płyną z realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) oraz nad
przyszłością współpracy JST w polityce spójności po 2020 r. Pokażemy także konkretne doświadczenia JST w
nawiązywaniu trwałej współpracy i realizacji wspólnych strategicznych przedsięwzięć.
Uprzejmie prosimy o rejestrację swojego udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz internetowy
https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-12/register w terminie do 10 listopada br.
Indywidualny link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo na adres wskazany w formularzu w
potwierdzeniu rejestracji. Seminarium będzie transmitowane na facebook’u, a materiał video zostanie
udostępniony na stronie ZMP, co umożliwi udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników.
Tych z Państwa, którzy nie byli z nami na pierwszych seminariach, zapraszamy do zapoznania się z ogólną
koncepcją FRL, nagraniami oraz innymi materiałami z poprzednich spotkań na nowym serwisie internetowym FRL http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/. Znajdziecie tam Państwo praktyczne rozwiązania i dobre pomysły, które
mogą wspierać rozwój polskich miast, porady ekspertów i ciekawe konkretne wdrożenia projektów w miastach.
W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt na skrzynkę mailową seminariafrl@zmp.poznan.pl.

Z poważaniem

Andrzej Porawski
dyrektor Biura ZMP

