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Kongres stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń dla szerokiego grona osób 
zainteresowanych procesami rewitalizacji – naukowców, samorządowców, przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, przedsiębiorców oraz polityków.  

Rewitalizacja, za sprawą przewidzianych na nią znaczących środków w latach 2014 – 2020 oraz dzięki 
uchwalonej ustawie o rewitalizacji, staje się jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki 
miejskiej w Polsce. 

IV Kongres Rewitalizacji Miast kontynuuje rozpoczętą w 2010 roku przez Instytut Rozwoju Miast 
tradycję spotykania się co dwa lata środowiska zainteresowanego procesami rewitalizacji – 
samorządowców, naukowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ekspertów oraz polityków.  

Tegoroczny Kongres odbędzie się w dniach 19–20 września w Wałbrzychu i wnosi istotne zmiany  
w stosunku do poprzednich edycji. Pod względem organizacyjnym po raz pierwszy występuje pod 
szyldem Obserwatorium Polityki Miejskiej IRM – nowej inicjatywy zmierzającej do kompleksowego 
ujęcia problematyki rozwoju polskich miast w kontekście celów i zadań zarysowanych w Krajowej 
Polityce Miejskiej. Ponadto wspólnie z wrześniowym Kongresem odbywa się także XIV Kongres 
Związku Miast Polskich, których przedstawiciele dodatkowo wzbogacają program wydarzenia  
o praktyczne doświadczenia związane z rewitalizacją.  

Choć rewitalizacja jest bardzo szeroką i interdyscyplinarną dziedziną wiedzy, to IV Kongres 
Rewitalizacji będzie poruszał między innymi następujące zagadnienia: 

 Programowanie rewitalizacji w oparciu o GPR i ustawę o rewitalizacji 
 Finansowanie rewitalizacji z środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł 
 Delimitacja obszarów zdegradowanych i rewitalizacji 
 Podsumowanie doświadczeń rewitalizacji z okresu 2007–2013 i nowa perspektywa finansowa 

UE na lata 2014-2020 
 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, pokolejowych i poportowych 
 Przestrzeń i inwestycje – uwarunkowania prawne, finansowe i organizacyjne dla 

kompleksowych projektów rewitalizacji 
 Partycypacja społeczna i partnerstwo w rewitalizacji 
 Doświadczenia z zakresu odnowy wsi 

Wydarzeniami towarzyszącymi Kongresowi są: 

 cztery równoległe, 8-godzinne szkolenia z zakresu rewitalizacji, których tematem jest:  

 Diagnoza zjawisk kryzysowych i delimitacja obszarów zdegradowanych oraz 
obszarów rewitalizacji 

 Program rewitalizacji – sporządzenie dokumentu i procedura uchwalania 
 Partycypacja społeczna i partnerstwo w działaniach rewitalizacyjnych 
 Wdrażanie programu rewitalizacji 



 konferencja studencko-doktorancka, której towarzyszy konkurs na najlepszą pracę 
magisterską i doktorską z zakresu rewitalizacji i odnowy,  

 wizyta studyjna, pozwalająca prześledzić najlepsze przykłady rewitalizacji w Wałbrzychu  
i okolicach. 

Podsumowaniem Kongresu będą dwie publikacje stanowiące przegląd najciekawszych doświadczeń 
oraz badań z zakresu rewitalizacji i odnowy. Nadesłane artykuły mają szanse zostać opublikowane  
w czasopiśmie naukowym Problemy Rozwoju Miast (http://www.prm-irm.com/) lub  
w recenzowanej monografii pt. „Najlepsze doświadczenia w rewitalizacji”, której treść będą tworzyć 
nie tylko badacze miast ale i przedstawiciele samorządu. 

 
Organizatorzy: Instytut Rozwoju Miast (organizator), Związek Miast Polskich (współorganizator), 
Miasto Wałbrzych (współorganizator) 

Wydarzenie jest objęte patronatem honorowym: Ministra Infrastruktury i Budownictwa. 

Partner wydarzenia: Atmoterm S.A. 

 

 

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI: 

http://kongres.irm.krakow.pl 

_______________________ 

kongres@irm.krakow.pl 

+48 12 633 85 72 wew. 15 
osoba do kontaktu: Jaromir Matulewicz 
 

+48 12 633 85 72 wew. 16 
sekretariat IRM 
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