
 
  

  

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym 

ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NABORU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO UDZIAŁU 

W MODULE: WIRTUALNE LABORATORIUM PRZESTRZENI 

 

Celem realizacji modułu Wirtualne Laboratorium Przestrzeni (WLP) jest podniesienie kompetencji 

studentów/tek Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu poprzez realizację programu 

dydaktycznego skierowanego na rozwój kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, analitycznych 

i przedsiębiorczości, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w obszarach kluczowych 

dla gospodarki i rozwoju kraju do dnia 01.09.2023 roku. Celem naboru jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) do współpracy przy realizacji modułu WLP jest możliwość wymiany i transferu 

wiedzy między środowiskiem akademickim a samorządowym 

 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

1. Wsparcie w ramach modułu obejmuje współpracę wybranej jednostki samorządu 

terytorialnego (JST) w projekcie „Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym 

ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku" współfinansowanym ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza 

Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 

Kompleksowe programy szkół wyższych. Realizacja nastąpi w ramach zadania nr 5 – Wirtualne 

Laboratorium Przestrzeni. 

2. Realizatorem projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 

118/120,  53-345 Wrocław, który w ramach modułu WLP organizuje konkurs dla studentów na 

opracowanie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej. 

3. Czas trwania projektu: od 02.09.2019r. do 01.09.2023r.  

4. Umowa o dofinansowanie projektu o numerze POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00 została zawarta 

z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. 

 

ZAKRES NABORU I WSPARCIA JST 

 

1. Wirtualne Laboratorium Przestrzeni jest programem integrującym potencjał uczelni oraz 

samorządu. Dzięki planowanemu transferowi wiedzy studenci i studentki będą mieli okazję 

teoretycznego i praktycznego nabywania umiejętności planowania przestrzennego 

i projektowania. Zadaniem praktycznym realizowanym w formie projektowej będzie analiza 

i diagnoza case study zaproponowanego przez JST biorącą udział w edycji oraz przygotowanie 

rozwiązania w tym zakresie. 

2. Studenci i studentki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu opracowujący/e projekt 

opisany w pkt. 6 są uczestnikami i uczestniczkami projektu „Uniwersytet Ekonomiczny we 

Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku", mają 

określoną ścieżkę rozwoju (kształcenia) w projekcie i pracują pod nadzorem Opiekunów 

naukowych wytypowanych do realizacji zadania. 
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3. Przedmiotem programu Wirtualne Laboratorium Przestrzeni jest opracowanie przez 

studentów i studentki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pracujących w grupach, 

kilku koncepcji zagospodarowania działki położonej w zakwalifikowanej do projektu gminie. 

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

oczekiwania i potrzeby wskazane przez gminę. 

4. Przedsięwzięcie projektowe określa JST, przedstawiając opis zadania konkursowego oraz 

wytyczne dotyczące rozwiązania projektowego wybranej działki.  

5. JST biorąca udział w projekcie zobowiązuje się do współpracy ze studentami i studentkami, 

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. 

6. Warunkami formalnymi przystąpienia JST do współpracy w ramach modułu WLP jest: 

a) umiejscowienie JST na terenie województwa dolnośląskiego, 

b) przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszych zasad wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie określonym 

w ogłoszeniu na adres mailowy: izabela.beno@ue.wroc.pl  

c) zgłoszenie przez JST min. 1 oraz max. 3 lokalizacji terenu do opracowania 

zagospodarowania przestrzennego. 

7. Za teren do zagospodarowania przestrzennego uważa się pojedynczą działkę gruntu leżącą na 

terenie danej JST obejmującej przestrzeń publiczną (np. teren wokół świetlicy wiejskiej, rondo, 

skwer, plac zabaw, siłownia, teren rekreacyjno-wypoczynkowy, itp.).   

8. JST, która przystąpi do modułu WLP otrzyma wsparcie w postacie przygotowania projektu na 

opracowaniu przez studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu rozwiązania 

przestrzennego dla wybranej działki w gminie zakwalifikowanej do projektu. 

9. Kryteria merytoryczne wyboru gminy: 

a) Jakość/kompletność dokumentacji (3 pkt) 

b) Wykonalność (3 pkt) 

c) Ocena case study (5 pkt) 

d) Wstępna deklaracja realizacji wybranego w drodze konkursu rozwiązania (1 pkt). 

10. Komisję konkursową tworzy Opiekun merytoryczny programu oraz dwóch wyznaczonych przez 

niego członków zespołu projektowego. 

11. Lista rankingowa gmin powstaje na podstawie punktacji, przyznanej w oparciu o kryteria 

merytoryczne wskazane w pkt. 9. Do projektu zaproszona zostanie jedna gmina, która uzyska 

najwyższą liczbę punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów kolejność na liście 

ustalona zostanie ze względu na kolejność zgłoszeń. 

12. W przypadku braku zgłoszeń w ramach naboru możliwe jest wyznaczenie dodatkowego 

terminu składania zgłoszeń. Termin ustalony zostanie przez Kierownika projektu. 

13. Od decyzji wyboru do współpracy z JST nie będzie przysługiwało odwołanie. 

14. Zespół Projektowy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego 

Regulaminu wymagają formy pisemnej.  

15. Kwestie nieuregulowane w niniejszym dokumencie rozstrzygane są przez Kierownika Projektu.  
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Załącznik nr 1 

Wirtualne Laboratorium Przestrzeni 

Formularz zgłoszeniowy dla jednostek samorządu terytorialnego 

Opis projektu: analiza i diagnoza oraz przygotowanie rozwiązania case study dotyczącego koncepcji 

zagospodarowania wybranej działki zaproponowanej przez JST 

Nazwa i dane teleadresowe jednostki  

Osoba zgłaszająca jednostkę 

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu) 
 

Osoba kontaktowa będąca opiekunem 

projektu/wizyty studyjnej 

(imię i nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu) 

 

 

Informacje na temat case study zaproponowanego przez JST 

Sformułowanie tytułu przedsięwzięcia projektowego 

(np. koncepcja zagospodarowania terenu przy ul. …) 

 

Krótki opis i charakterystyka wybranej działki 

(np. stan działki: zadrzewiona, zabudowana; działka uzbrojona; otoczenie działki – od 500 do 1000 znaków) 

 

Lokalizacja działki  

Nr ewidencyjny działki  

Numer planu miejscowego (jeżeli istnieje)  

Przeznaczenie działki  

Wielkość działki  

Stan prawny działki  
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Opis case study dla uczestników projektu  

(przedstawienie wytycznych / oczekiwań JST dot. kierunku zagospodarowania – od 500 do 1000 znaków) 

 

 

Uzasadnienie case study (w tym wyboru działki) 

(od 500 do 1000 znaków) 

 

Informacje techniczne 

W jakim rozszerzeniu posiadają 

Państwo podkłady mapowe? 

wersja papierowa / *jpg / *pdf / *shp / *dwg / *dgn / 

inne………………………………. 

Skala pokładu mapowego  

 

Czy planują Państwo realizację rozwiązania case study, wybranego w drodze konkursu, 

dotyczącego koncepcji zagospodarowania wybranej działki? (*niewłaściwe skreślić) 

TAK/ NIE* 

Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją 

przedstawionych w zaproszeniu zasad i oczekiwań organizatorów Wirtualnego Laboratorium 

Przestrzeni. 

Prosimy o przesłanie formularza wraz z załącznikami w formie online na poniższy adres mailowy – 

izabela.beno@ue.wroc.pl  

 

……………………………………………………. 

Data, podpis i pieczęć 

Załączniki do formularza:  

1. Mapa podkładowa działki (np. mapa zasadnicza) 

2. Zdjęcie działki 

3. Wyrys i wypis z miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego i/lub studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 


