
   

 

   

 

 

 

 
 

Poznań, 14 kwietnia 2020 r. 
 
Szanowni Prezydenci/Burmistrzowie,  

    Z przyjemnością informuję, że Związek Miast Polskich organizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL)  
kolejne seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast  
w Polsce”. Pierwsze, które odbyło się 2-3 kwietnia br., z sukcesem udało się przeprowadzić on-line. Serdecznie 
zapraszam do zapoznania się z koncepcją FRL, zakładającą między innymi przeprowadzenie cyklu seminariów, 
wynikami ankiet, nagraniem oraz innymi materiałami z tego spotkania, które są dostępne na stronie ZMP - 
http://www.miasta.pl/aktualnosci/wyzwania-demograficzne-dla-malych-i-srednich-miast-zapis-wideo-i-prezentacje.  
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. Celem 
organizacji seminariów jest omówienie i przedyskutowanie, wspólnie z przedstawicielami miast, tematyki gospodarki 
lokalnej.  
      Udział w seminariach pozwoli uczestnikom na:  

• 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 seminaria on-line, które odbędą się w poniższych terminach: 

I. 23 - 24 kwietnia br. – nt. Endogennych potencjałów rozwoju gospodarczego, 

II. 7 - 8 maja br. – nt. Wykorzystania nowoczesnych technologii – Smart Cities, 

III. 4 - 5 czerwca br. – nt. Marketingu terytorialnego. 

   Wstępny program seminarium nt. Endogennych potencjałów rozwoju gospodarczego znajduje się w załączeniu.  

Podczas pierwszego dnia kwietniowego spotkania przedstawimy charakterystykę procesów gospodarczych  
w miastach, ocenę stanu i warunków rozwoju przedsiębiorczości w mieście oraz jej rolę w edukacji, jak również 
kierunki wzmacniania gospodarki na poziomie lokalnym, a także praktyczne przykłady rozwiązań i działań stosowanych 
w miastach. Drugiego dnia zapraszamy na sesje warsztatowe. Uprzejmie prosimy o rejestrację na seminarium tylko 
poprzez formularz zgłoszeniowy  https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-2/register w terminie 
do 20 kwietnia br. Ze względu na charakter seminarium liczba miejsc jest ograniczona. Z tego względu uprzejmie 
prosimy o rejestrację 2 osób z miasta, a o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Link do udziału w seminarium 
otrzymacie Państwo mailowo na adres wskazany w formularzu. Uprzejmie prosimy o nieprzekazywanie tego linku 
dalej. Seminarium będzie transmitowane na facebook’u, a materiał video zostanie udostępniony na stronie ZMP po 
spotkaniu, co umożliwi udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników.  

Jednocześnie zachęcamy do rejestracji na kolejne seminaria on-line poprzez formularze zgłoszeniowe: 

• 7-8 maja br. – https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-3/register 

• 4-5 czerwca br. – https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.pl/seminarium-frl-4/register 

Szczegółowe informacje dotyczące seminariów będziemy przekazywać na bieżąco w odrębnej korespondencji.  

   Mamy nadzieję, że zaprezentowana inicjatywa już spotkała się 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                                                  
 Andrzej Porawski 
 
 
Dyrektor Biura ZMP 
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