
 

  

 

 

Poznań, 23 marca 2021 r. 
 

Szanowni Państwo,  

   Z przyjemnością zapraszam na seminarium w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL). 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 XVIII seminarium on-line pt. „Krajowa Polityka Miejska 2030 a rola 
samorządu lokalnego w jej tworzeniu i wdrażaniu”, które odbędzie się 8 kwietnia br. Najbliższe 
seminarium poświęcone będzie aktualnym pracom prowadzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej nad Krajową Polityką Miejską 2030 (KPM2030) w 6 obszarach: kształtowania przestrzeni, 
gospodarki i rynku pracy, transportu i mobilności miejskiej, mieszkalnictwa i polityki społecznej, 
środowiska i adaptacji do zmian klimatu oraz zarządzania i finansów publicznych. Podczas seminarium 
chcemy poinformować miasta o aktualnym stanie prac oraz zaprosić do szerokiej dyskusji nad KPM, a także 
rozpocząć prace nad zbieraniem postulatów z miast.  Założenia aktualizacji KPM2030 można znaleźć na 
stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/95365/kpm2023.pdf  

   Uprzejmie prosimy o rejestrację swojego udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz 
internetowy  https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-18/register  w terminie do 6 
kwietnia 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 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. Serdecznie zapraszam także do zapoznania się z całą koncepcją 
FRL, która była prezentowana na pierwszym seminarium - http://www.miasta.pl/aktualnosci/wyzwania-
demograficzne-dla-malych-i-srednich-miast-zapis-wideo-i-prezentacje, jak również z materiałami z 
pozostałych seminariów dostępnymi na stronie http://www.forum-rozwoju-lokalnego.pl/. 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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