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ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W REKRUTACJI GMIN Z WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 

DO I. EDYCJI PROGRAMU 

WIRTUALNE LABORATORIUM PRZESTRZENI 
W ramach realizacji projektu finansowanego z funduszy Unii Europejskiej pn. Uniwersytet 

Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym 

Śląsku zapraszamy gminy województwa dolnośląskiego do zgłaszania udziału w projekcie 

Wirtualne Laboratorium Przestrzeni – inicjatywie wymiany i transferu wiedzy między 

środowiskiem akademickim, a samorządowym.   

 

Naszym celem jest uzyskanie najlepszego rozwiązania przestrzennego i funkcjonalno-

użytkowego dla przedsięwzięcia projektowego będącego jego przedmiotem. Projekt polega na 

opracowaniu przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozwiązania 

przestrzennego dla wybranej działki w gminie zakwalifikowanej do projektu. 

KORZYŚCI UDZIAŁU GMINY W PROGRAMIE WLP 

• lokalna promocja gminy i podjęcie współpracy ze środowiskiem akademickim, 

• możliwość zgłoszenia własnego zadania konkursowego zawierającego wytyczne dla realizacji 

przedsięwzięcia przestrzennego na terenie wybranej działki, 

• czynny udział w burzy mózgów studentów UEW i realny wpływ na dalsze działania 

koncepcyjne dotyczące realizacji końcowej zadania, 

• uzyskanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z analizą funkcjonalno-przestrzenną 

oraz wizualizacją wygranej pracy konkursowej, 

• możliwość realizacji najlepszych rozwiązań przestrzennych na terenie gminy, 

• wybór najlepszego rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego, będącego odpowiedzią na 

przedstawione przez gminę zadanie konkursowe. 

HARMONOGRAM REKRUTACJI GMIN DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WLP 

TERMINY ETAP REALIZACJI 

01.12.2020 - 09.12.2020 Rekrutacja gmin do udziału w Projekcie 

10.12.2020 Wyniki rekrutacji 

 12.2020 - 06.2021 Realizacja I. edycji Programu WLP 

 

 

http://www.cwb.ue.wroc.pl/
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OPIS PROGRAMU WIRTUALNE LABORATORIUM PRZESTRZENI (WLP) 

Celem programu jest opracowanie przez studentów/ki Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu kilku koncepcji zagospodarowania działki położonej w zakwalifikowanej do projektu 

gminie. Prace konkursowe uwzględniać będą szczególny charakter miejsca, a także wytyczne, 

oczekiwania i potrzeby danej gminy. Przedsięwzięcie projektowe określa gmina, przedstawiając 

opis zadania konkursowego oraz wytyczne dotyczące rozwiązania projektowego wybranej działki. 

Do projektu zgłoszona może być dowolna działka (przestrzeń publiczna) znajdująca się na 

terenie danej gminy. Przykładowa przestrzeń publiczna do realizacji projektu to np. teren wokół 

świetlicy wiejskiej, rondo, skwer, plac zabaw, siłownia, teren rekreacyjno-wypoczynkowy, itp.  

Gmina biorąca udział w projekcie zobowiązuje się do współpracy ze studentami/kami, poprzez 

uczestnictwo w konsultacjach online, a także uczestnictwo w rozstrzygnięciu konkursu na 

najlepszy projekt zagospodarowania. Komisja konkursowa, w skład której wchodzić będą 

wybrani przedstawiciele gminy oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dokona 

wyboru najlepszej pracy konkursowej wraz z uzasadnieniem wyników konkursu. 

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 
Warunkiem uczestnictwa w projekcie WLP jest zgłoszenie przez przedstawiciela gminy udziału 
gminy w konkursie, poprzez wypełnienie karty zgłoszenia (formularza online), wraz z niezbędnymi 
załącznikami.  

ORGANIZATOR KONKURSU 
Organizatorem konkursu na zagospodarowanie terenów w gminie województwa dolnośląskiego 
jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.  

ADRESACI KONKURSU  
W programie WLP może wziąć udział każda gmina z województwa dolnośląskiego.  

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINIE DO 9 GRUDNIA 2020 R.  

WAŻNE! KAŻDA GMINA MOŻE ZGŁOSIĆ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE MAKSYMALNIE 3 LOKALIZACJE TERENU 

http://www.cwb.ue.wroc.pl/

