
 

 

 

 

Poznań, 8 października 2020 r. 
 

Szanowni Państwo,  

   Z przyjemnością informuję, że Związek Miast Polskich realizuje w ramach Forum Rozwoju Lokalnego (FRL) kolejne 
seminarium z cyklu „Uruchomienie endogennych potencjałów warunkiem rozwoju małych i średnich miast w Polsce”. 
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 X seminarium on-line pt. „Transformacja miast w kierunku Zielonego Ładu. 
Budowa potencjału wewnętrznego miast poprzez zintegrowane zarządzanie środowiskiem, energią i odpadami”, 
które odbędzie się 22 października br. Degradacja środowiska i zmiany klimatu stanowią obecnie jedne z 
najważniejszych wyzwań dla miast. Aby im sprostać potrzebne jest nowe podejście do zintegrowanego i 
strategicznego zarządzania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz nowoczesnej, zasobooszczędnej i 
konkurencyjnej (zielonej/ekologicznej) gospodarki. Takie działania wpisują się w propozycję KE ze stycznia br. 
dotyczącą pakietu działań i środków Europejskiego Zielonego Ładu, mających na celu przejście ku zrównoważonej, 
zielonej transformacji i Europie neutralnej klimatycznie, która będzie miała także przełożenie na środki finansowe UE 
w latach 2021-2027. Na najbliższym seminarium chcemy podkreślić potrzebę integracji działań w wielu obszarach i 
sektorach gospodarki, ze szczególnym naciskiem na tematykę jakości powietrza, transformacji energetycznej oraz 
gospodarki odpadami. Na kolejnych seminariach będziemy zgłębiali poszczególne aspekty tej szerokiej i niezwykle 
ważnej tematyki.  

   Uprzejmie prosimy o rejestrację swojego udziału w seminarium wyłącznie poprzez formularz internetowy 
https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/seminarium-frl-10/register w terminie do 20 października 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 ZMP, co umożliwi udział w charakterze obserwatora większej grupie uczestników.  

   Mam nadzieję, że zaprezentowana inicjatywa spotkała się 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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