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Szanowni Państwo! 

 

 

 

Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 

im. A. Mickiewicza w Poznaniu proponuje Państwu współpracę w zakresie programowania, 

planowania i realizacji szeroko rozumianych przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

 Rewitalizacja nabiera obecnie nowego znaczenia w zarządzaniu rozwojem lokalnym. 

Uchwalenie ustawy o rewitalizacji oraz nowe możliwości finansowe wynikające z krajowej 

i europejskiej polityki rozwoju będą stanowić szansę rozwoju dla obszarów zdegradowanych, 

problemowych i dysfunkcyjnych. Pierwszym symptomem tych zmian są duże środki finan-

sowe, które Rząd postanowił przeznaczyć na wsparcie miast i gmin w zakresie tworzenia pro-

gramów rewitalizacji. Na mocy umów podpisywanych między Ministerstwem właściwym ds. 

rozwoju a Urzędami Marszałkowskimi poszczególnych województw wszystkie miasta i gmi-

ny w Polsce otrzymają wsparcie finansowe na opracowanie lokalnych programów rewitaliza-

cji. Pojawia się więc realna szansa dla samorządów lokalnych na zapoczątkowanie procesów 

odnowy obszarów zdegradowanych. 

 Instytut, którym mam zaszczyt kierować, dysponuje specjalistami z zakresu geografii, 

urbanistyki, planowania przestrzennego, architektury, socjologii, ekonomii, prawa, zarządza-

nia oraz systemów informacji przestrzennej. Pracownicy Instytutu mają również duże do-

świadczenie w zakresie współpracy z Urzędem Miasta Poznania, Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego oraz 

z wieloma samorządami lokalnymi, np. w Lublinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Koszalinie, 

Ostrowie Wielkopolskim, Siedlcach, Chojnicach, Człuchowie i Lubniewicach. Efektem tej 

współpracy są miedzy innymi: opracowanie „Rewitalizacji miast województwa wielkopol-

skiego” (dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego), opracowania w ra-

mach Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego, programy rewitalizacji oraz liczne 

dokumenty strategiczne i rewitalizacyjne wykonane na zlecenie wymienionych powyżej sa-

morządów. 

W związku z doświadczeniem i kompetencjami naszych pracowników w dziedzinie 

rewitalizacji proponujemy Państwu pomoc i współpracę w przygotowaniu programów rewita-

lizacji oraz projektowaniu działań rewitalizacyjnych, zarówno miast jak i gmin, w tym: 

 charakterystykę miasta/gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego, przemian 

społecznych i ekonomicznych,  

 delimitację obszarów problemowych z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej  

 i oprogramowania GIS, 
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 analizę spójności i związku między dokumentami programowymi i strategicznymi na 

poziomie lokalnym, 

 analizę dokumentów programowych UE w kontekście potencjalnych źródeł dofinan-

sowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, 

 udział w konsultacjach społecznych zamierzeń programu rewitalizacji, 

 pomoc w wyborze projektów rewitalizacyjnych i zadań inwestycyjnych, 

 plan finansowy rewitalizacji, 

 sporządzenie systemu monitoringu programu rewitalizacji, 

 sporządzenie systemu zarządzania programem rewitalizacji. 

 

Jestem przekonany, że doświadczenie oraz wiedza pracowników Instytut Geografii Społecz-

no-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM dobrze przysłuży się działaniom rewitali-

zacyjnym w Państwa mieście/gminie. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy 

o kontakt z Panią prof. UAM dr hab. inż. Sylwią Staszewską (e-mail: syl-

wia.staszewska@amu.edu.pl lub rewitalizacja@amu.edu.pl), która będzie reprezentowała 

nasz Instytut w koordynacji, realizacji oraz monitorowaniu ewentualnych  przedsięwzięć. 

 

 

Z poważaniem 

 


