Katowice, dn. 12 września 2016 r.

Seminarium „Rewitalizacja jako element polityki rozwoju gminy”
Spotkanie otwarte dla gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
II spotkanie w ramach kursu „Zintegrowana rewitalizacja miast”
Termin: 23 września 2016 r. (piątek)
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Miejsce: sala 402 (IV piętro), Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18,
Katowice
Cel seminarium: lepsze zrozumienie uwarunkowań i przyczyn degradacji przestrzeni miejskich
oraz możliwej roli rewitalizacji w procesie rozwoju
Adresaci: przedstawiciele miast i gmin (także gmin wiejskich), które prowadzą na swoim terenie
działania rewitalizacyjne (lub planują ich rozpoczęcie)
Prelegenci:
prof. dr hab. Bolesław Domański - Kierownik Zakładu Rozwoju Regionalnego w Instytucie
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Komitetu
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Autor blisko 200 artykułów i innych opracowań
naukowych poświęconych rozwojowi lokalnemu i regionalnemu, polityce regionalnej,
restrukturyzacji regionów przemysłowych i rewitalizacji miast, a także licznych opracowań
eksperckich dla instytucji europejskich, państwowych i samorządowych. Jest m.in.
współautorem monografii „Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast
(2000)” oraz serii wydawniczej „Rewitalizacja miast polskich (2010-11)”.
p. Rajmund Ryś - Ekspert w zakresie polityki miejskiej, rewitalizacji, planowania przestrzennego,
transportu i mobilności oraz procesu inwestycyjnego. Współautor Krajowej Polityki Miejskiej,
systemu wsparcia rewitalizacji (w tym ustawy o rewitalizacji oraz wytycznych w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020), a także propozycji zmian w
systemie planowania przestrzennego.
p. Dagmara Mliczyńska-Hajda – Prezes Fundacji O!Miasto, Wiceprezes Zarządu Forum
Rewitalizacji, doradca w zakresie rozwoju, planowania strategicznego, zarządzania procesami
rewitalizacji i planowania przestrzennego.
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Program:
Godzina

Punkt programu

9.30-10.00

Rejestracja

10.00-10.05

Przywitanie uczestników

10.05-11.05

Rewitalizacja jako element polityki rozwoju gminy
a) uwarunkowania rozwoju i degradacji miast
b) rola i cele rewitalizacji w procesach rozwoju
c) problemy rewitalizacji w polskich miastach (także miastach
województwa śląskiego)
- prof. dr hab. Bolesław Domański, Uniwersytet Jagielloński

11.05-13.05

Wprowadzenie do nowego podejścia w rewitalizacji
- p. Rajmund Ryś

13.05-13.20

Przerwa kawowa

13.20-14.20

Mielizny ustawy o rewitalizacji z dn. 9 października 2015 r.
- p. Dagmara Mliczyńska-Hajda, Fundacja O!Miasto

14.20-14.30

Pytania i dyskusja

od 14.30

Lunch

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w programie.
Osoba do kontaktu: Małgorzata Surmacz, specjalista ds. polityki miejskiej, tel. 32 251 10 21,
e-mail: msurmacz@silesia.org.pl
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