
Konferencja „Rewitalizacja w małych miastach” / Dobiegniew, 5-7.06.2017 r., Hotel Mierzęcin 

DZIEŃ 1: 5 CZERWCA 2017 R. 
20:00 Kolacja – restauracja hotelu w Mierzęcinie k. Dobiegniewa 

DZIEŃ 2: 6 CZERWCA 2017 R. 

9:30 – 10:00 Przywitanie / Rozpoczęcie konferencji 

10:00 – 10:15 Specyfika małych miast w rewitalizacji  

BLOK I: MONITOROWANIE ZJAWISK KRYZYSOWYCH W MIEŚCIE  
(Diagnoza miasta, pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji, monitorowanie i ewaluacja programu 
rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem gmin miejsko-wiejskich) 

10:15 – 10:45 

WYKŁAD nt. monitorowania zjawisk kryzysowych, w tym sposobu przeprowadzania 
diagnozy i delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w małych 
miastach (ze szczególnym uwzględnieniem gmin miejsko-wiejskich, różnica między 
LPR a GPR) oraz monitorowanie i ewaluacja programu rewitalizacji 

10:45 – 11:15 Przerwa* 

11:15 – 12:45 

Dwie równoległe sesje 
SEMINARIUM 1: Diagnoza gminy w celu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji vs Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji  
(cele przeprowadzania poszczególnych diagnoz, etapy i sposób przeprowadzania 
diagnozy, dobór wskaźników, wyznaczanie obszaru zdegradowanego, wyznaczanie 
obszaru rewitalizacji, poziom szczegółowości diagnozy, efekty diagnozy, narzędzia 
angażowania interesariuszy rewitalizacji) 
SEMINARIUM 2: Dobór i opracowanie wskaźników, mechanizmy gromadzenia i 
agregacji danych, organizacja systemu monitorowania i ewaluacji działań 
rewitalizacyjnych (po co, jak i jak często monitorować, bieżąca obserwacja 
zachodzących zmian i reagowanie na zmiany, jaki obszar monitorować) 
 
 

12:45 – 13:30 Obiad* 

BLOK II: ZARZĄDZANIE PROCESEM REWITALIZACJI 

13:30 – 14:00 
WYKŁAD nt. zarządzania procesem rewitalizacji, program rewitalizacji vs. Strategia 
rozwoju gminy 

14:00 – 15:30 

Dwie równoległe sesje 
SEMINARIUM 3: System zarzadzania rewitalizacją w strukturze urzędu miasta 
(zarzadzanie w organizacji, rola i odpowiedzialność Zespołu ds. rewitalizacji, 
podział zadań i współpraca z innymi komórkami urzędu i jednostkami 
organizacyjnymi gminy, z Radą Miejską) 
SEMINARIUM 4: Koordynacja procesu rewitalizacji w mieście (współpraca urzędu 
miasta z interesariuszami, w tym z Komitetem Rewitalizacji, rola Komitetu 
Rewitalizacji, komunikacja urzędu z interesariuszami) 
 

15:30 – 16:00 Przerwa* 

BLOK III: REWITALIZACJA W DZIAŁANIACH 

16:00 – 17:00 

Dwie równoległe sesje 
SEMINARIUM 5: Projekty zintegrowane 
SEMINARIUM 6: RLKS (Zasady dot. RLKS, RLKS do finansowania działań związanych 
z rewitalizacją i strategiami lokalnymi na obszarach wiejskich, Doświadczenia Opola 
Lubelskiego w LEADER) 
 

18:00 Kolacja 



* W czasie przerw kawowych i obiadowej czynne będzie stoisko, na którym prezentowane będą działania edukacyjne w 
rewitalizacji (Prezentacja materiałów edukacyjnych opracowanych przez Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji i Miasto Łódź 
w ramach działań pilotażowych) 

 
DZIEŃ 3: 7 CZERWCA 2017 R. 
9:00 – 12:00 Wizyta studyjna – Dobiegniew (wizyta w obszarze rewitalizacji) 
12:00 – 13:00 Obiad  


