
 

 

 

IV KONGRES REWITALIZACJI MIAST 

XIV KONGRES MIAST POLSKICH 

  

)RÓWNOWAŻONA REWITALI)ACJA  
W PROJEKTACH URBACT  

 

 

 Wrzesień  – Wał rzy h 





Współgra ie po iędzy  
Poziomem transnarodowym i lokalnym 

Sieci Transnarodowe 

 

Miasta ze podobnymi problemami 

spotykają e się i u zą e się od 
sie ie awzaje  i pra ują e raze  

nad wyzwa ia i wdraż ia 

Poziom Miast 

 

Lokal i i teresariusze pra ują y w 
partnerstwie dla wspólnego 

wypracowania ram Operacyjnego 
Wdraża ia  

Polityki 

 

Narzędzia i rozwiąza ia 
dla lepszej realizacji 

strategii / pla u dział. 

Wiedza 

 

Dobre praktyki, polityki, 

rekomendacje, itd. 

 

 URBACT 

 

•  Finansowanie 

 

•  Metoda 

 

•  Ekspertyza 

 

•  Budowanie 

u iejęt oś i 





ZRÓWNOWAŻNONY ROZWÓJ  
OBZARÓW MIEJSKICH 





URBACT 
MARKETS 

Barcelona (LP), Turyn, Attica, Suczawa, 

Pecs, Westminster, Dublin, Tuluza, 

Polskie iasto: Wro ław 

 

- Cel: badanie i zrozumienie roli 

miejskich targowisk jako kluczowych 

agentów zmian (rozwój lokalnej 

gospodarki, rewitalizacja i 

zrów oważo y sposó  ży ia . 
- Rewitalizacja targowisk – kompleksowe 

działa ia 

- Podrę z ik „Targowiska – serce, dusza i 

siła apędowa iast” 

 

  



Op-A t w Dą rowie Gór i zej 

Lokalny Plan Działa ia „Dą rowa Górnicza dla Aktyw y h” dla 

prze iwdziała ia depopulacji oraz zatrzymania łody h ieszkań ów: 

 stworzenie atrakcyjnej przestrzeni sportowo-rekreacyjno-turystycznej, 

która ędzie pod osiła standard ży ia w Dą rowie Górniczej.  

 inicjatywy podejmowane na rzecz rozwoju przedsię ior zoś i: projekty 

za hę ają e do rozpo zę ia działal oś i gospodarczej przez łody h 

ludzi oraz związa ia swojej przyszłoś i z lokalnym rynkiem pracy.  

 dla osób starszych uczelnie III wieku oraz projekty edukacyjno-

społe z e realizowane przez Miejską Bi liotekę Pu li z ą oraz inne 

projekty 



1. Faworyzowanie metod odnowy w projektach zrów oważo ej 
rewitalizacji miast nastawionych na pro-środowiskowy styl ży ia.  
 

2.  Integrowanie rozwiązań technicznych i infrastrukturalnych z 
działa ia i społe z o-ekonomicznymi w celu skutecznego 

zlikwidowania obszarów biedy i ierów oś i.  

URBACT ogólne zalecenia dot.  
podejś ia do rewitaliza ji 



3. Wdraża ie systemów uwzględ iają y h wielodyscyplinarne i 
po adwydziałowe yśle ie i działa ie  w ramach administracji 

miejskiej w celu opracowania rozwiązań ałoś iowy h.  
 

4.  Proaktywne zabieganie o zaa gażowa ie się ieszkań ów i 

za hę a ie ich do partycypacji (zamiast samych konsultacji 

społe z y h , nie tylko w celu uzyskania potwierdzenia i akceptacji 

polityki miejskiej, lecz także traktowanie wspólnot, jako źródła 

kreatyw oś i, innowacji społe z y h i realizacji projektów z wiodą y  

udziałe  społe z oś i.  

URBACT ogólne zalecenia dot. 
podejś ia do rewitaliza ji 



URBACT ogólne zalecenia dot. 
podejś ia do rewitaliza ji 

5. Stosowanie projektów pilotażowy h albo metody 
„la oratoriu  iejskiego” dla skutecznej współpra y na rzecz 
środowiska w celu uruchomienia yśle ia kreatywnego i 

innowacyjnego oraz zbadania nowych metod i powtarzalnych 

rozwiązań dla rozwiązywa ia kompleksowych problemów po 

wdroże iu projektów pilotażowy h.  
 

6. W przypadku miasta rozwijanego „progresyw ie”: 

usprawnianie procesów przez a gażowa ie ieszkań ów i 

interesariuszy do rozpatrywania scenariuszy ryzyka, jakie ogą się 

pojawić w przyszłoś i. Upowszechnianie wypracowanej wiedzy. 



7. W przypadku miasta rozwijanego „stop iowo”: poszukiwanie 

rozwiązań dla konkretnych sytuacji, przyj ują  pożyte z e wnioski 

pły ą e z innych przykładów. Pogłę ia ie zrozumienia przez wszystkie 

podmioty skali wyzwań, jakie sta ą przed nimi. Aktywne poszukiwanie 

okazji do uczenia się od innych miast rozwijają y h się stopniowo, które 

ają do czynienia z podobnymi problemami. 

  

8. Traktowanie zrów oważe ia środowiskowego, jako procesu 
długoter i owego, który wymaga stałego zaa gażowa ia wszystkich 

interesariuszy - decydentów, urzęd ików, sektora niepublicznego i 

ieszkań ów. 

URBACT ogólne zalecenia dot. 
podejś ia do rewitaliza ji 



2nd CHANCE 

O e e 20 Sie i Pla owa ia Działań 



OBECNE SIECI 

PLANOWANIA 

URBACT W 

POLSCE: 

- 15 SIECI 

- 12 MIAST 

Tematy m.in.: 

innowacje 

społe z e, 
wspieranie 

łody h 
ieszkań ów 

miast 



2nd CHANCE 

Partnerzy: Neapol (LP), Dubrovnik, Maribor, Chemnitz, Bruksela, Caen, 

Liverpool, Gijon, Porto, Genua.  

Polskie miasto: Lublin 

2nd CHANCE 

 Reaktywa ja ieużytków !  
wielko-ku aturowy h, zespołów 
budowlanych, lub obszarów z 

wielo a ieużytka i. 
 

Szacunki europejskie: 6 - 8 % 

ieszkań jest ieużytkowa y h  



2nd CHANCE 

- Reaktywa ja ieużytków wielko-ku aturowy h, zespołów 
udowla y h, lu  o szarów z wielo a ieużytka i. .i .„Nieodpłat i” 

lokatorzy 

- przestrzeń dla wielu fu k ji które dotąd igdzie się ie ieś iły 

- wpisanie w kontekst rozwojowy miasta 

- powiele ie do rego przykładu z „Guardia  Houses” Lipsk  

 

2nd CHANCE 



REFILL 

Partnerzy: Gandawa – (LP), Nantes, Ateny, Cluj-Napoca, Ostrava, 

Riga, Helsinki, Brema, Amersfoort 

Polskie iasto: Poz ań 

) ia a w eko o ii zy zarządza iu iaste  powoduje pojawie ie 
się ieużywa y h przestrze i o ie zawsze określo ej włas oś i. 
) ia y te ywają dy a i z e 

Nieużytki stają się przestrze ia i iedostęp y i z powodu arier 
prawno-administracyjnych  

) ie ia się rów ież sposó  korzysta ia z przestrze i 



REFILL 

Czasowe użytkowa ie to sa k jo owa ie elasty z ego podejś ia … 

Wartość doda a: eko o i z a, społe z a, środowiskowa, kulturowa 



City Centre Doctor 

Partnerzy: San Dona di Piave (LP), Idrija, Petrinija, Valasske Mezirici, 

Naas, Heerlen, Nort-sur-Erdre, Amarante, Medina del Campo 

Polskie miasto: Radlin 

Part erzy to ałe i śred ie iasta usytuowa e w po liżu większy h 
ośrodków iejski h 

Pro le y: ieatrak yj e dla ieszkań ów -zwłasz za łody h , 
sła e eko o i z ie, przesad ie z otoryzowa e, „ ie i telige t e” 
centra miast 

Miasta szukają lepszej „łą z oś i” w środku iasta.  



City Centre Doctor 

Part erzy skorzystają z szeregu działań tworzą y h społe z ą 
przestrzeń w e tru  iasta: 
Nastawienie na nowe pokolenie o odmiennych zwyczajach i 

zachowaniach 

Promocja lokalnej produkcji i konsumpcji 

Przestrzeń dla start-upów i akceleratorów biznesu 

Polepsza ie rozwiązań dla ko u ika ji pieszo-rowerowej, smart city i 

„pla e aki g” ... 
Wykorzysta ie  zy ików zwiększają y h suk es e tru  iasta 
jako centrum handlowego (Manchester Metropolitan University)  



Resilient Europe 

Partnerzy: Rotterdam (LP), Glasgow, Antwerp, Bristol, Potenza, 

Ioannina, Thessaloniki, Burgas, Malmo, Vejle. 

Polski partner: Katowice 

W Katowi a h iejski  la oratoriu  jest dziel i a )ałęże z daw ą 
hutą Baildo  i kopal ią Gotwald  
Defi i ja: Rezylie ja pręż ość  to zdol ość orga iza ji, syste ów 

iejski h, wspól ot, przedsię iorstw zy posz zegól y h osó  do 
utrzymania swoich podstawowych funkcji i rozwoju po doznanym 

szoku lu  długotrwały  stresie ez względu a jego skalę i 
zęstotliwość  



l Jest współpra ą iędzy ZMP i ŚZGiP 

l Strona  www.urbact.pl    oraz    urbact.eu/urbact-polska 

l Biulety y, wywiady, opisy zdarzeń, i for a je 

l 'Toolkit' i inne dokumenty oraz raporty do pobrania ze strony 

l Strona facebook  Krajowy Punkt Kontaktowy , Twitter - @URBACTpl 

l Pomoc dla potencjalnych partnerów URBACT III 

l Kontakt: info@urbact.pl,   aldo.vargas@zmp.poznan.pl 

l Koordynator: Aldo Vargas-Tetmajer, ZMP 

KRAJOWY PUNKT URBACT 




