Organizacja Międzynarodowej Konferencji pt. ŚRODOWISKO MIEJSKIE. Inteligentny model współpracy:
UCZELNIA – SAMORZĄD – BIZNES, która odbędzie się 20 i 21 października 2017 roku w Nowym Sączu, jest odpowiedzią
na wyzwania jakie rodzi XXI wiek: potrzebę kształtowania zrównoważonego miejskiego środowiska zamieszkania i
konieczność poszukiwania rozwiązań innowacyjnych oraz wymóg kształtowania i usprawniania modelu współpracy
różnych „aktorów” współtworzących przestrzeń wokół nas. Jest wynikiem docenienia wagi tych wyzwań przez
organizatorów Konferencji i ich wieloletniej współpracy.
Uczestnicy konferencji podejmą próbę stworzenia modelu współpracy uczelni, samorządu i lokalnego biznesu.
Wskażą, mamy nadzieję, obszary, impulsy, narzędzia i procedury, które pozwolą nadać współpracy charakter ciągły.
Przyszłość rozwoju miast i wysoka jakość życia zależą od rozwoju biznesu, działań samorządów i świadomości
mieszkańców. Badania naukowe i kształcenie nowych kadr prowadzone na uczelni powinny wspierać te obszary, a z
kolei ze strony biznesu, samorządów i mieszkańców można oczekiwać impulsów dla podejmowania badań, tworzenia
wizji i projektów.
Integracja wszystkich obszarów i osób biorących udział w kształtowaniu środowiska miejskiego jest bardzo istotna w
dobie kończących się środków unijnych i presji poszukiwania możliwości rozwoju miast. Integracja jest niezbędna dla
osiągnięcia wspólnych celów, a architektura, urbanistyka, planowanie przestrzenne to dziedziny, w których
wielostronna współpraca jest konieczna i niezmiernie ważna.
Zapraszamy przedstawicieli wszystkich zainteresowanych grup do szerokiej dyskusji na temat możliwości, form i
efektów współpracy środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych służącej kształtowaniu zrównoważonego
środowiska miejskiego.
Oczekujemy, iż dyskusja skupi się na następujących zagadnieniach:
pokazaniu efektów dotychczasowej dwu i trójstronnej współpracy w rozwiązywaniu problemów przestrzennych,
społecznych, inwestycyjnych miast;
• wskazaniu i przedyskutowaniu barier organizacyjnych, prawnych i mentalnych utrudniających współpracę;
• wyartykułowaniu nowych potrzeb i możliwości oraz oczekiwań ze strony środowisk naukowych, samorządowych i
biznesowych;
• podjęciu próby stworzenia modelu lub modeli współpracy odpowiadającym obszarom zagadnień przestrzennych,
inwestycyjnych, społecznych.
Z uwagi na fakt, iż konferencję organizuje Katedra Kształtowania Środowiska Mieszkaniowego oczekujemy, że ważnym
obszarem dyskusji będzie współdziałanie na rzecz wspólnego kształtowania obszarów mieszkaniowych – urbanistyki,
architektury i lokalnej polityki mieszkaniowej.
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