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ZASADY DODAWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ 
DO KALENDARZA WYDARZEŃ 

EUROPEJSKIEJ STOLICY MŁODZIEŻY LUBLIN 2023

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Europejska  Stolica  Młodzieży  (zwana dalej  „ESM”) to  tytuł  przyznawany  przez
Europejskie  Forum  Młodzieży  na  okres  jednego  roku.  Jego  celem  jest
wzmocnienie pozycji młodych ludzi, zwiększenie ich uczestnictwa w podejmowaniu
decyzji  w  mieście,  wzmocnienie  tożsamości  europejskiej  oraz  budowanie
zaangażowania mieszkańców miasta w oparciu o energię i  aktywność młodych
osób. 

2. W 2023 roku Europejską Stolicą Młodzieży będzie Lublin. Na program ESM Lublin
2023  składają  się  wydarzenia  zaplanowane  w  zwycięskiej  Aplikacji  oraz  inne
przedsięwzięcia  organizowane  przez  grupy  formalne  (w  tym  organizacje
pozarządowe i  placówki oświatowe) i  nieformalne,  osoby fizyczne, a także inne
podmioty  i  instytucje.  Informacje  o  wszystkich  w/w  wydarzeniach  zostaną
udostępnione w Kalendarzu wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023
(zwanego  dalej  „Kalendarzem”)  tj.  na  stronie:
www.lublin.eu/lublin/esm2023/kalendarz. 

§ 2
3. Do Kalendarza mogą zostać wpisane przedsięwzięcia:

1. zgodne z celami  Europejskiej  Stolicy Młodzieży opisanymi w § 1.  ust 1.
niniejszych Zasad;

2. respektujące najważniejsze wartości europejskie, zgodnie z Art. 2 Traktatu
o  Unii  Europejskiej  tj.:  poszanowanie  godności  ludzkiej,  wolność,
demokracja,  równość,  praworządność,  poszanowanie  praw  człowieka,
w tym praw mniejszości;

3. organizowane  przez  młodzież,  dla  młodzieży  w  wieku  10-30  lat  lub
związane z kształtowaniem polityki młodzieżowej;

4. w miarę możliwości ogólnodostępne (nie dotyczy wydarzeń adresowanych
do zamkniętej społeczności np. uczniów szkoły, klasy); 

5. gwarantujące  równe  traktowanie  (w  tym:  w  miarę  potrzeb  i  możliwości
tłumaczone na polski  język migowy i/lub języki obce np.  język angielski,
ukraiński);

6. bezpłatne  dla  osób  uczestniczących  (ew.  z  niewielkim  kosztem  nie
powodującym bariery uczestnictwa);

7. przyjazne lub neutralne dla środowiska.
4. Do  Kalendarza  nie  mogą  zostać  wpisane  przedsięwzięcia  promujące

dyskryminację,  przemoc  oraz  przedsięwzięcia  organizowane  przez  partie
polityczne,  a  także  przedsięwzięcia  mające  na  celu  promowanie   partii
politycznych i/lub grup wyznaniowych. 
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                   § 3

Wpisanie  przedsięwzięcia  do Kalendarza nie  oznacza  deklaracji  wsparcia
finansowego lub organizacyjnego.

Rozdział 2 
Procedura 

§ 4

1. Decyzję  dotyczącą  wpisania  przedsięwzięcia  do  Kalendarza  podejmuje
Koordynatorka  Grupy  Roboczej  Europejskiej  Stolicy  Młodzieży  -  zwana  dalej
„Koordynatorką ESM”, na podstawie wniosku osoby zgłaszającej lub upoważnionej
do jego/jej reprezentowania, stanowiącego Załącznik nr 1. do niniejszych Zasad.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 musi być przesłany na adres:  Koordynatorka
ESM, Wydział  Kultury,  ul.  Złota  2,  20-109  Lublin  albo  złożony
w  Punktach  Biura  Obsługi  Mieszkańców  Urzędu  Miasta  Lublin  albo  przesłany
pocztą  elektroniczną  na  adres: 2023@lublin.eu nie  później  niż  30  dni  przed
planowanym terminem organizacji przedsięwzięcia.

3. Wnioski  niekompletne  lub  złożone  po  terminie  wskazanym  w  ust.  2  nie  będą
rozpatrywane.

4. W uzasadnionych przypadkach Koordynatorka może uwzględnić wnioski złożone
po przekroczeniu terminu określonego w  ust. 2.

§ 5

1. Wniosek  o  wpis  może  podlegać  zaopiniowaniu  przez  właściwy  merytorycznie
Wydział Urzędu Miasta Lublin lub Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta.

2. Na  wniosek  Przewodniczącego  Młodzieżowej  Rady  Miasta  lub  właściwego
merytorycznie Wydziału opiniującego wniosek Koordynatorka ESM może zwrócić
się  do  wnioskodawcy  o  przekazanie  dodatkowych  informacji  lub  udzielenie
wyjaśnień.

3. Właściwy merytorycznie Wydział Urzędu Miasta Lublin w terminie do 7 dni od dnia
otrzymania wniosku przekazuje Koordynatorce ESM opinię dotyczącą zasadności
przyznania wpisu wraz z uzasadnieniem.

 § 6

1. O przyznaniu/odmowie wpisu Koordynatorka ESM  niezwłocznie informuje osobę
zgłaszającą lub upoważnioną do jego/jej reprezentowania.

2. Organizator może  posługiwać  się  informacją  o  wpisie  przedsięwzięcia  do
Kalendarza od momentu otrzymania informacji o pozytywnej decyzji.

Rozdział 3 
Obowiązki organizatora przedsięwzięcia

§ 7

1. Ubieganie  się  o  wpis  przedsięwzięcia  do  Kalendarza  jest  równoznaczne  z
przyjęciem  przez  organizatora  przedsięwzięcia zobowiązań  określonych
w ust. 2, w przypadku uzyskania wpisu.
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2. Organizator przedsięwzięcia wpisanego do Kalendarza zobowiązany
jest do:

• poinformowania  osób  uczestniczących  i  współorganizatorów
o przyznanym wpisie;

• umieszczenia  logo  Europejskiej  Stolicy  Młodzieży  Lublin  2023  w
materiałach  promocyjnych,  reklamowych  i  informacyjnych  zgodnie  z
zasadami oznakowania (Załącznik 2);

• przedstawienia koncepcji użycia logo Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin
2023  w  materiałach  promocyjnych  i  reklamowych  przed  ich
rozpowszechnieniem (projekty  w/w materiałów należy  przesłać  na adres
2023@lublin.eu, w formacie *.pdf).

• złożenia  w  terminie  14  dni  od  zakończenia  przedsięwzięcia  informacji
o realizacji, zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik 3.

Rozdział 4 
Wykreślenie z Kalendarza

§ 8 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Koordynatorka ESM, po zasięgnięciu opinii
właściwego  merytorycznie  Wydziału  Urzędu  Miasta  Lublin,  może  odebrać  przyznane
uprzednio  wyróżnienie.  O  wykreśleniu  z  Kalendarza  organizator przedsięwzięcia  jest
informowany bezzwłocznie.

§ 9 

Wykreślenie  z  Kalendarza  nakłada  na  organizatora przedsięwzięcia  obowiązek
bezzwłocznej rezygnacji z używania logo Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

Załączniki:
1) Wniosek o dodanie wydarzenia do Kalendarza Wydarzeń Europejskiej Stolicy Młodzieży 
Lublin 2023 wraz z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
i oświadczeniem o zapoznaniu się z w/w klauzulą informacyjną oraz zgodą na przetwarzanie 
danych osobowych  
2) Do pobrania: ze strony mlody.lublin.eu Zasady oznakowania - logo ESM Lublin 2023 
3) Wzór podsumowania realizacji przedsięwzięcia
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