13. října 2017 v Praze

Evropské fórum měst
Mezinárodní konference o perspektivách rozvoje měst v regionu
Evropské hospodářské komise OSN
a o den dříve 12. října 2017

Sídliště, jak dál?
Mezinárodní workshop o koherentních přístupech k plánování měst a jejich řízení

Pracovní podkladový dokument:

Pozvaní účastníci – zástupci:
•
•
•
•
•
•
•

56 členských států regionu Evropské hospodářské komise
OSN (včetně 28 států EU)
Instituce OSN – EHK OSN, UN-Habitat, UNEP
Instituce EU – Evropský parlament, Evropská komise, Výbor
regionů, Rada evropských obcí a regionů atd.
Další mezinárodní instituce – OECD, Cities Alliance,
ICOMOS, FIABCI, IUT, atd.
Instituce ČR – ministerstva, partneři, asociace
Regiony a obce ČR
Akademici a experti

Jednací jazyky:
•

Čeština a angličtina s tlumočením po oba dny

•

Rámcový dokument s diskusními otázkami pro kulaté stoly
(bude připraven organizátorem – Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR)

Hlavní cíle:
•
•
•
•
•

Setkání s otevřenou diskusí o způsobech efektivní
implementace nedávno schválených dokumentů OSN
a EU o bydlení a rozvoji měst
Sdílení zkušeností a vizí
Hledání možných synergií aktivit OSN a EU zaměřených
na rozvoj měst a bydlení
Podpora užší spolupráce OSN a EU v otázkách
spojených s rozvojem měst
Diskuse o roli politiky soudržnosti EU a její územní
a městské dimenzi po roce 2020

Oficiální podkladové dokumenty:
•
•
•
•

Nová agenda pro města
Agenda 2030 – Cíle udržitelného rozvoje
Městská agenda pro EU
Ženevská Charta OSN o udržitelném bydlení

Registrace a bližší informace k dispozici na www.mmr.cz od 1. září 2017.
Otázky je možné zasílat na euf@mmr.cz.

Předběžný program – Evropské fórum měst - 13. října 2017:
9:30 		

Zahajovací vystoupení ministryně pro místní rozvoj

10:30		

Blok 1

		Úvodní vystoupení

		Efektivní implementace městských agend OSN a EU – možné synergie a spolupráce

		Specifikace:

		

• Institucionální úroveň jako základ pro implementaci schválených dokumentů
• Společné prvky v dokumentech
• Možnosti hlubší spolupráce OSN a EU
• Hodnocení pokroku – nástroje a ukazatele
Úvodní klíčové vystoupení následované moderovanou panelovou diskusí zhruba pěti panelistů

11:30		
12:00		

Přestávka na kávu
Blok 2

		Strategická role měst a obcí v městském rozvoji a v bydlení

		Specifikace:
•

		

Jak mohou obce podpořit udržitelný městský rozvoj? Jak zejména zajistit, aby politické nástroje a strategie byly reálně
a účinně implementovány při zvýšené účasti příslušných místních aktérů?
• Jak vytvořit životaschopná města reagující na potřeby místních obyvatel s cílem zvýšit kvalitu života? Jakou dobrou praxi
a chytrá řešení zapojit?
• Jak vybudovat udržitelné obytné oblasti jako části odolných, inkluzivních a bezpečných měst?
• Jak regenerovat (dysfunkční) sídla, například sídliště, ve městech odpovídajících potřebám obyvatel 21. století, aby
vytvářela přátelská sousedství?
Úvodní klíčové vystoupení následované moderovanou panelovou diskusí zhruba pěti panelistů

13:00		
14:30		

Oběd
Blok 3

		Strategický přístup, zdroje a nástroje pro budoucí územní a městský rozvoj / Politika soudržnosti EU

		Specifikace:
• Územní a městský rozvoj v kontextu Politiky soudržnosti (obecný popis; filosofie Politiky soudržnosti); přínosy z výsledků
Politiky soudržnosti (v posledních desetiletích)
• Proč přináší Politika soudržnosti přidanou hodnotu – nástroje zaměřené na výsledky, územní dimenze a integrované
nástroje. Chytrá města apod.
• Praktické příklady implementace v praxi (obecná pozorování; příklady)
• Budoucí perspektiva (po roce 2020) – vize/cíle; vazba na cíle udržitelného rozvoje a další přístupy
		
Úvodní klíčové vystoupení následované moderovanou panelovou diskusí zhruba pěti panelistů

15:30		
15:45		

Shrnutí a závěrečné poznámky
Zakončení akce

Předběžný program – Sídliště, jak dál? - 12. října 2017:
11:00		
11:20		

Zahajovací vystoupení
Část 1 – Úvod

		
		

Sídliště, jak dál? – Prezentace výzkumu
Evropská zkušenost s regenerací sídlišť

		Fenomén sídlišť

12:15 		
Přestávka na kávu
12:30 		
Část 2 – Případové studie – dobrá praxe
		Zkušenost z Bijlmermeer (Amsterdam, Nizozemsko)
		Zkušenosti z Německa
		Diskuse

13:30 		
14:30 		

Oběd
Část 3 – Co dál?

		Sídliště – zkušenosti zemí V4
		
Nové přístupy
		Diskuse

16:30 		

Závěrečná vystoupení, závěry a shrnutí

