Poznań, 17 stycznia 2022 r.
Szanowni Państwo,
Z przyjemnością zapraszam na XXVI seminarium online odbywające się w ramach Forum Rozwoju
Lokalnego (FRL) pt. „Rola informacji w zarządzaniu rozwojem i współpracy interesariuszy – narzędzia
MRL”, które odbędzie się 27 stycznia br. W trakcie seminarium będziemy mówić o sytuacji społecznoekonomicznej w miastach bazując na danych z Monitora Rozwoju Lokalnego. Nasi eksperci i doradcy
zaprezentują raporty przygotowane w oparciu o produkty MRL pokazując procesy i zmiany wpływające
na potencjał rozwoju. Monitor Rozwoju Lokalnego to narzędzie, w którym dane analizowane są w 3
wymiarach zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowo-przestrzennym.
Porozmawiamy o możliwościach wykorzystania tych informacji i ich przydatności w programowaniu
rozwoju, budżetu, komunikacji z mieszkańcami czy przedsiębiorcami.
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.
Udział w seminariach pozwala 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.
Uprzejmie prosimy o rejestrację swojego udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz
internetowy https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-26/register w terminie do
25 stycznia 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.
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