Tytuł

Jak planować i organizować proces rewitalizacji miasta?
Nowe organizacyjno-prawne uwarunkowania procesów rewitalizacji.

Cel

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i poznanie praktycznych zasad przygotowania
programów rewitalizacji, które zostały wprowadzone m.in. ustawą o rewitalizacji z 2015 r oraz
zapoznanie studentów z możliwościami i konsekwencjami jakie niesie za sobą opracowanie
programów rewitalizacji.

Prowadzący

Prof. dr hab. Aleksandra Nowakowska,
Mgr Ewa M. Boryczka,
Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rewitalizacja – interpretacja kluczowych pojęć.
Identyfikacja roli samorządu w procesie rewitalizacji.
Nowe uwarunkowania prawne procesu rewitalizacji.
Programy rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.
Gminny program rewitalizacji według ustawy o rewitalizacji.
Program rewitalizacji według wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
7. Partnerstwo i partycypacja w programach rewitalizacji.
8. Procedury opracowania i uchwalania programów rewitalizacji.
Program

Terminy spotkań

Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z wprowadzeniem pierwszej w Polsce
ustawy o rewitalizacji w 2015 oraz nowych wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 znacząco wpłynęły na postrzeganie oraz planowanie
procesów rewitalizacji miast i gmin. Zmieniło to sposób podejścia do procesu rewitalizacji w
polskich samorządach, poprzez odejście od czynności jedynie inwestycyjno-infrastrukturalnych
do podjęcia działań kompleksowych – społeczno-gospodarczych i przestrzennych, które
planowane i realizowane są wspólnie przez wiele podmiotów. Nowe typy programów
rewitalizacji wymuszają podjęcie bardziej zaawansowanych i kompleksowych działań już na
etapie ich planowania oraz zaangażowanie podmiotów z sektora prywatnego i społecznego.
Program szkolenia obejmuje zagadnienia praktyczne dotyczące zasad nowego programowania
procesów rewitalizacji przy zaangażowaniu partnerów zewnętrznych. Program obejmuje
również praktyczne wskazówki co do wyboru ścieżki i metod opracowania programów
rewitalizacji oraz możliwości i konsekwencji jakie niesie za sobą ich wykonanie.
8 godzin dydaktycznych (8 godz.):
30.11.2016 r., godz. 9-15
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Prof. dr. hab. Aleksandra Nowakowska jest autorką (lub współautorką) licznych strategii rozwoju miast i
regionów, ekspertyz i opracowań dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego czy Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce. Posiada doświadczenie w
projektowaniu działań rewitalizacyjnych, gdzie eksponuje gospodarczy punkt widzenia procesów rewitalizacji.
Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki strategii rozwoju, stymulowania procesów
innowacji czy determinant rozwoju współczesnych miast. W swoim dorobku posiada także liczne projekty o
charakterze aplikacyjnym, realizowane we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnymi. Prowadzi bogatą
aktywność szkoleniowo-warsztatową.

Ewa M. Boryczka od lat współpracuje z samorządami w zakresie zarządzania strategicznego, rewitalizacji
obszarów miejskich oraz procesów partycypacji społecznej. Opracowuje strategie rozwoju i programy
rewitalizacji, w tym m.in. metodami partycypacyjnymi. W pracy naukowej zajmuje się bazą ekonomiczną i
procesami rewitalizacji miast poprzemysłowych (m.in. koncepcją zarządzania centrum miasta - Town Centre
Management). Członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, członek Towarzystwa Urbanistów
Polskich oraz członek ISOCARP (The International Society of City and Regional Planners). Trener,
szkoleniowiec realizujący na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wiele szkoleń i warsztatów dla
pracowników samorządowych.

Centrum Szkoleń i Praktyk Zawodowych
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego
ul. POW 3/5, 90-255 Łódź

tel. +48 42 635 51 18
fax +48 42 635 40 25

praktyki@uni.lodz.pl
www.eksoc.uni.lodz.pl

