
Lublin w programie URBACT II – sieć tematyczna
Heritage as Opportunity (ang. akronim HerO) – „Dziedzictwo jako Szansa”.

Miasto Lublin zostało zaproszone do uczestnictwa w programie URCACT II  
w  czerwcu  2008r., do  sieci  tematycznej  HerO  –  Heritage  as  Opportunity 
(„Dziedzictwo jako Szansa”).

Sieć  tematyczna  HerO ma na  celu  wypracowanie  strategii  zintegrowanego 
zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań 
będących  "dobrymi  praktykami",  w  osiąganiu  właściwej  równowagi  między 
zachowaniem  dziedzictwa  kulturowego,  a  zrównoważonym  rozwojem 
urbanistycznym miasta.

Przedstawiciele miasta wzięli udział w dwóch spotkaniach roboczych w lipcu i 
wrześniu 2008r. w Ratyzbonie (Regensburg w Niemczech), po których Lublin został 
włączony do sieci  10 miast  europejskich  (Regensburg – Niemcy,  Graz -  Austria, 
Neapol - Włochy, Wilno - Litwa, Sigishoara - Rumunia, Liverpool – Wielka Brytania, 
Poitiers  -  Francja,  Valencia  -  Hiszpania,  Valletta  -  Malta)  pracujących  nad  tym 
projektem.  Partnerem Wiodącym (Lead Partner)  jest  Miasto  Regensburg,  którego 
zespół  koordynuje  i  animuje  wszystkie  działania związane  z  realizacją  projektu. 
Partner wiodący odpowiada za realizację projektu i zarządzanie finansowe oraz za 
koordynację partnerstwa. Każda z sieci (nie tylko HerO) grupuje od 8 - 12 partnerów 
z co najmniej 3 państw uwzględniając konieczność znalezienia równowagi między 
regionami w celu konkurencyjności i konwergencji.

W działania  sieci  włączone  są  Instytucje  Zarządzające  Programów 
Operacyjnych  (w  przypadku  Lublina  jest  to  Urząd  Marszałkowski  Województwa 
Lubelskiego), celem zwiększenia wpływu działań projektu na politykę lokalną.

Spośród wszystkich programów przedstawionych Sekretariatowi URBACTU II 
w  Paryżu  do  realizacji  w  ramach  sieci  tematycznych,  program HerO uzyskał  od 
Komitetu Monitorującego najwyższą punktację i jako pierwszy został wyznaczony do 
realizacji  drugiej  fazy  –  wdrożeniowej  (Implementation  Phase).  Deklaracja 
Zaangażowania  -  Letter  of  Commitment  for  Project  Partner  URBACT  II  HerO  - 
została podpisana przez Prezydenta Miasta Lublin dnia 10 października 2008 roku.

Okres funkcjonowania sieci ograniczony jest do 36 miesięcy i podzielony na 
dwie fazy:
1.  faza  I  -  rozwojowa  -  okres  6  miesięcy,  który  przeznaczono  na  końcowe 
przygotowanie  projektu,  a  więc:  finalizację  partnerstwa,  podpisanie  umów  
z  partnerami  oraz  Instytucją  Zarządzającą  URBACT,  uzgodnienie  szczegółowego 
planu  prac,  zaplanowanie  audytu  projektu,  utworzenie  Lokalnej  Grupy  Wsparcia 
URBACT  i  wypełnienie  ostatecznego  wniosku  o  dopuszczenie  do  realizacji  fazy 
drugiej
2. faza II - wdrożeniowa - okres maksymalnie 30 miesięcy, to faza, w trakcie której 
realizowane  są  podstawowe  działania  związane  z  wymianą  doświadczeń  
i  wzajemnym  uczeniem  się  w  sieci  tematycznej.  Jest  to  również  czas  na 
rozpowszechnianie  wyników  i  włączenie  ich  do  głównego  nurtu  polityki.  Faza  ta 
skoncentrowana jest na dwóch głównych działaniach:

a. działania związane z wymianą doświadczeń i  wzajemnym uczeniem się;
w  ramach  tych  działań  partnerzy  czerpiąc  z  wkładu  i  doświadczeń  partnerów 
organizują spotkania (warsztaty,  wizyty dwustronne, wizyty na miejscu, dodatkowe 
badania  itp.),  spotkania  takie  umożliwiają  uczenie  się  i  formułowanie  zaleceń 
dotyczących podejmowanych działań;



b.  działania  związane  z  rozpowszechnianiem  informacji  i  włączaniem  do 
głównego nurtu polityki.

W  ramach  tych  działań  partnerzy  skupiają  się  na  tworzeniu  własnych 
Lokalnych Planów Działań, wyciągają kluczowe wnioski, zdobywają wiedzę płynącą 
z  fazy  wymiany  doświadczeń,  w  celu  maksymalizacji  korzyści  dla  możliwie 
najszerszego grona odbiorców.

Rezultatem prac sieci Dziedzictwo jako Szansa (HerO) ma być opracowanie 
przez  każde  miasto  partnerskie  własnego  Lokalnego  Planu  Działań,  winien  być 
przygotowywany  w  ścisłej  współpracy  z  lokalnymi  zainteresowanymi  stronami,  
w każdym mieście partnerskim. Uczestnictwo na poziomie lokalnym stanowi główny 
komponent  metodologii  Programu  URBACT  II,  dlatego  aby  umożliwić  skuteczny 
wpływ  działań  sieci  na  politykę  lokalną,  każdy  partner  projektu  zobowiązany  jest 
utworzyć Lokalną Grupę Wsparcia URBACT. Grupy te mają skupiać kluczowe strony 
na poziomie lokalnym, zainteresowane wymianą tematyczną realizowaną w ramach 
sieci  oraz  opracowywaniem  lokalnego  planu  działania  miasta.  Lokalne  Grupy 
Wsparcia  mają  śledzić  działania  sieci  poprzez  otrzymywanie  sprawozdań  od 
przedstawicieli  miast  uczestniczących  w  wymianie  w  ramach  sieci  oraz  poprzez 
wspieranie ich wkładu w działania sieci  (szczególnie w zakresie walidacji  studiów 
przypadków i opracowywania Lokalnych Planów Działania). Dodatkowym rezultatem 
prac sieci będzie przygotowanie studiów przypadków oraz innych dokumentów jak 
np. zalecenia dotyczące polityki czy wytyczne praktyczne.

Sieć tematyczna w której uczestniczy Miasto Lublin otrzymała oznaczenie tzw. 
szybkiej  ścieżki,  która  jest  równoznaczna  ze  wsparciem  ze  strony  Komisji 
Europejskiej.  Oznaczenie  takie  przyznano  sieci,  gdyż  zaangażowana  jest  w 
inicjatywę  „Regiony  na  Rzecz  Zmian  Gospodarczych”  (Regions  for  Economic 
Change), w szczególności poprzez:

-  skupienie  się  na  jednym  w  siedmiu  motywów  przewodnich  inicjatywy 
Regiony na rzecz zmian gospodarczych, których mogą dotyczyć projekty URBACT,

-  włączenie  w  projekt  możliwie  dużej  liczby  Instytucji  Zarządzających 
Programami Operacyjnymi.

Prace sieci tematycznej Dziedzictwo jako Szansa potrwają do 21 maja 
2011  roku,  zaś  oficjalne  ich  zamknięcie  nastąpi  podczas  konferencji  końcowej  
w Regensburgu, w dniach 13 i 14 kwietnia 2011 roku.
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