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Zakres działania Rady Rozwoju Lublina
Rada Rozwoju Lublina (RRL) została powołana Zarządzeniem
Nr 274/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 11 kwietnia 2011 r.

Zadania RRL:
inicjowanie różnych form współpracy środowisk przedsiębiorców
z uczelniami wyższymi i instytucjami otoczenia biznesu na rzecz rozwoju Lublina,
udział w pracach nad strategią rozwoju gospodarczego Miasta,
wspieranie polityki władz Miasta nastawionej na rozwój aglomeracji lubelskiej,

wspieranie lokalnych i regionalnych instytucji, służących aktywizacji przedsiębiorczości,
w szczególności uwzględniając sektory innowacyjne,
wspieranie rozwoju lokalnej gospodarki opartej na wiedzy, uwzględniając zasady
zrównoważonego rozwoju i spójności społecznej.
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przedstawianie stanowisk w przedmiocie wniosków składanych przez przedstawicieli
środowiska biznesu i nauki w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Lublin,

Praca Rady Rozwoju Lublina
I posiedzenie - 19 kwietnia 2011 r.

Temat: Prezentacja założeń strategii rozwoju Lublina „Projekt Lublin 2020 – diagnoza, cele Lublina”
Prelegenci: dr Mariusz Sagan
Zrealizowany cel: Zapoznano członków RRL z dokumentem oraz wybrano Komisje RRL,
których celem było dokonanie analizy zaproponowanych obszarów rozwojowych

II posiedzenie - 8 lipca 2011 r.

Temat: Przegląd prac nad strategią rozwoju Lublina
Prelegenci: dr Krzysztof Żuk, dr Mariusz Sagan
Zrealizowany cel: Omówiono stopień zaawansowania prac nad strategią przez poszczególne
Komisje RRL. Przeprowadzono dyskusję na temat wypracowanych koncepcji.

III posiedzenie - 4 października 2011 r.
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Temat: Metodyka budowania strategii oraz kompetencje wschodnie Lublina
Prelegenci: Jacek Warda, Paweł Prokop
Zrealizowany cel: Omówiono metodykę budowania strategii jaką należy przyjąć w dalszych pracach
nad dokumentem. Zaprezentowano możliwości w zakresie budowania i rozwijania
w Lublinie kompetencji wschodnich, które w przyszłości pozwolą zacieśnić
współpracę z krajami z Europy Wschodniej.

Praca Rady Rozwoju Lublina
IV posiedzenie - 11 stycznia 2012 r.

Temat: Zagospodarowanie rzeki Bystrzycy oraz działalność Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”
Prelegenci: dr Mariusz Sagan, Tomasz Pietrasiewicz
Zrealizowany cel: Omówiono koncepcję zagospodarowania terenów przyległych do rzeki
Bystrzycy na odcinku pomiędzy Zalewem Zemborzyckim a mostem na ul. Zamojskiej.
Przedstawiono projekty realizowane przez Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN”.

V posiedzenie - 1 czerwca 2012 r.

Temat: Przegląd prac nad strategią rozwoju Lublina
Prelegenci: dr Mariusz Sagan
Zrealizowany cel: Zaprezentowano główne założenia Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020.
Omówiono cechy wyróżniające dokument.
Temat: Uwarunkowania Rozwoju Gospodarczego Województwa Lubelskiego na przykładzie gminy Lublin
Prelegenci: Łukasz Goś, Radosław Kubaś
Zrealizowany cel: Przedstawiono założenia i rezultaty projektu realizowanego przez Wydział
Strategii i Obsługi Inwestorów we współpracy z firmą Deloitte
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VI posiedzenie - 5 listopada 2012 r.

Praca Rady Rozwoju Lublina
VII posiedzenie - 5 kwietnia 2013 r.

Temat: Lubelski Obszar Metropolitalny
Prelegenci: prof. dr hab. Marian Harasimiuk, Bogdan Kawałko
Zrealizowany cel: Omówiono problematykę związaną z kształtowaniem się i funkcjonowaniem Lubelskiego
Obszaru Metropolitalnego (LOM). Przeanalizowano rolę i znaczenie LOM jaka została
zapisana w dokumentach strategicznych szczebla wojewódzkiego.

VIII posiedzenie - 11 października 2013 r.

Temat: Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020
Prelegenci: Bogdan Kawałko, Piotr Janczarek
Zrealizowany cel: Omówiono założenie dwóch dokumentów strategicznych w odniesieniu do nowego
okresu programowania 2014-2020: Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Regionalnej Strategii Innowacji
Województwa Lubelskiego do 2020 roku
Temat: Współpraca uczelni wyższych i biznesu
Prelegenci: prof. dr hab. Jan Pomorski
Zrealizowany cel: Przedyskutowano możliwości zacieśnienia współpracy pomiędzy uczelniami
wyższymi. Również omówiono bariery w nawiązywaniu relacji pomiędzy uczelniami
a przedsiębiorcami. Poruszono także tematykę komercjalizacji badań naukowych.
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IX posiedzenie - 11 kwietnia 2014 r.

Strategia Lublin 2020
Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013–2020 została uchwalona
przez Radę Miasta Lublin 29 lutego 2013 r.
wyznaczyła cztery główne Obszary Rozwojowe: Otwartość, Przyjazność, Przedsiębiorczość,
Akademickość, które zostały rozpisane na osiemnaście Celów, zawierających konkretne
Działania, Zadania i Projekty
ma na celu zapewnienie Lublinowi trwałych możliwości rozwoju przy obecnych, a także
prognozowanych uwarunkowaniach gospodarczych i społecznych (wewnętrznych i zewnętrznych)

stwarza warunki do wykorzystania szans rozwojowych, oferowanych
w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014–2020
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pozwoli wygenerować przewagi konkurencyjne Lublina w stosunku do innych polskich
ośrodków miejskich i jednocześnie wpisać Lublin w europejskie sieci współpracy
w gospodarce, kulturze oraz nauce

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości miasta
pomysłodawcą zorganizowania konferencji naukowej służącej wymianie doświadczeń
i rozwijającej jednocześnie kulturę planowania strategicznego był prof. dr hab. Antoni Kukliński,
recenzent Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020
konferencja odbyła się w dniach 18-19 listopada 2013 r. i zgromadziła ponad 400 uczestników
w czterech sesjach tematycznych (Otwartość, Przyjazność, Przedsiębiorczość, Akademickość)
udział wzięli naukowcy i praktycy z Polski i zagranicy
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efektem Konferencji jest monografia naukowa Lublin 2020. Cztery oblicza przyszłości
miasta wydana w sierpniu 2014 r.

Dziękujemy

Członkom Rady Rozwoju Lublina

Lublin

za udział w tworzeniu Strategii Rozwoju Lublina
na lata 2013-2020 i budowaniu porozumienia
wszystkich lublinian wokół realizacji działań
na rzecz społeczności lokalnej.

