
 

  

 

Poznań, 16 listopada 2021 r. 
 

Szanowni Państwo,  

Z przyjemnością zapraszam na XXV seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju 

Lokalnego (FRL) pt. „Polityki horyzontalne i sektorowe UE - programy i inicjatywy KE dedykowane 

miastom”, które odbędzie się 25 listopada br.  

W ramach polityk horyzontalnych i sektorowych Unii Europejskiej, realizowanych na szczeblu 

ogólnoeuropejskim, dostępnych jest szereg programów, inicjatyw oraz misji dedykowanych bezpośrednio 

miastom. Są ona nakierowane na realizację najważniejszych celów UE oraz odpowiadają na główne 

wyzwania, przed jakimi stoimy. Obejmują one zestaw takich działań, jak projekty badawczo-rozwojowe i 

innowacyjne, środki na wdrażanie nowych rozwiązań czy inicjatywy ustawodawcze. W trakcie seminarium 

przedstawimy Państwu wybrane programy i inicjatywy, takie jak Horyzont Europa, LIFE, Nowy Europejski 

Bauhaus, URBACT, Misję „100 miast neutralnych klimatycznie i inteligentnych” oraz Misję dotyczącą 

adaptacji do zmian klimatu - zachęcając do zapoznania się z nimi i włączenia się w nie. Bezpośredni udział 

w tych działaniach stwarza dla miast nowe możliwości korzystania z dodatkowych źródeł finansowania dla 

realizacji działań, zdobycie najnowszej wiedzy, pokazanie własnych osiągnieć, jak i wspieranie kreowania 

bardziej zintegrowanych rozwiązań. 

Cykl seminariów jest realizowany w ramach Programu „Rozwój Lokalny” wdrażanego przez Ministerstwo 

Funduszy i Polityki Regionalnej w III edycji Funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

FRL to uruchomiona przez Związek Miast Polskich otwarta platforma samorządowo-rządowo-eksperckiej 

debaty oraz zintegrowany pakiet działań służących promocji podejścia oraz narzędzi zrównoważonego i 

endogennego rozwoju lokalnego.  

Uprzejmie prosimy o rejestrację swojego udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz 

internetowy  https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-25/register    w terminie do 23 

listopada br. Indywidualny link do udziału w seminarium otrzymacie Państwo mailowo na adres 

wskazany w formularzu w potwierdzeniu rejestracji.  

Nasze seminaria transmitowane są także na facebook’u, a wszystkie materiały video wraz z prezentacjami 

udostępniane są na stronie http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/.  

Mam nadzieję, że zaprezentowana inicjatywa spotkała się już z Państwa zainteresowaniem i dalej 

będziemy mieć okazję do wspólnej pracy.  

W przypadku jakichkolwiek pytań uprzejmie prosimy o kontakt na skrzynkę mailową 

seminariafrl@zmp.poznan.pl.  

 
Z poważaniem                                                  
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