
Sprawozdanie z zagranicznego wyjazdu służbowego do Genui w ramach europejskiego programu URBACT III –  sieć 
tematyczna „2nd Chance” Waking up the sleeping giants.

I. Część ogólna.

1. Imię i nazwisko, skład delegacji:
• Anna Krzyżanowska-Orlik, ekspert zewnętrzny projektu „2nd Chance” programu URBACT III
• Michał Trzewik, kierownik projektu „2nd Chance” programu URBACT III

2. Miejsce pobytu: miasto, państwo:
Genua, Włochy

3. Termin delegacji:
25-28.01.2017 r.

4. Charakter, nazwa, tytuł wydarzenia (konferencja, forum, projekt, wizyta studyjna, wizyta kurtuazyjna targi, inne): 
Spotkanie bilateralne w ramach II fazy projektu „2nd Chance” Waking up the sleeping giants – program URBACT III.

5. Cel wyjazdu (Co wyjazd ma przynieść? W czym pomóc?):
W dniach 25-28.01.2017 r. reprezentanci Lublina uczestniczyli w spotkaniu bilateralnym w Genui, które odbyło się w 
związku z realizacją II fazy projektu europejskiego 2nd Chance 'Waking up the sleeping giants', realizowanego w ramach 
programu URBACT III.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele następujących partnerów:

Miasto Neapol (Włochy)

Miasto Dubrownik (Chorwacja)

Agencja Rozwoju (Chorwacja)

Miasto Lublin

Porto VIVO S.R.U Porto (Portugalia)

Uniwersytet w Genui.

Celem  ww.  spotkania,  które  nie  miało  charakteru  ogólnego  spotkania  projektowego,  a  było  jednym  ze  spotkań  
bilateralnych  zaplanowanych  w  ramach  projektu  2nd  Chance,  była  dyskusja  dotycząca  wykorzystania  dużych,  
niezagospodarowanych  obecnie  budynków oraz  przywrócenia  ich  do życia  jako  tzw.  „dobra  wspólne”,  które  będą 
wykorzystywane  przez  społeczności  lokalne  i  przyczynią  się  do  zrównoważonego  rozwoju,  często  opuszczonych  i  
zdegradowanych dzielnic miast.

Pojęcie użytkowania budynków oraz przestrzeni jako „dobra wspólnego” jest tematem coraz szerzej dyskutowanym we 
Włoszech ze względu na problemy ekonomiczne tego kraju, a przede wszystkim zwiększające się zainteresowanie wielu  
partnerów w współdzieleniu odpowiedzialności za tego typu przestrzenie. Jednym z podstawowych elementów tego  
procesu  jest  odejście  od czysto  ekonomicznej  oceny  wykonalności  poszczególnych  inwestycji,  a  przede  wszystkim 
wprowadzenie tymczasowych funkcji dla poszczególnych obiektów.

Podczas spotkania przedstawiono konkretne przykłady powyższych projektów, gdzie podmiotami odpowiedzialnymi za 
zarządzanie  zdegradowanymi  przestrzeniami  były  organizacje  pozarządowe,  wspólnoty  mieszkańców  czy  też 
organizacje składające się z różnych interesariuszy nie nastawionych na zysk. Zaprezentowano praktyczne i konkretne 
rozwiązania  uwzględniające  przykłady  dokumentów  niezbędnych  do  rozpoczęcia  procesów  partycypacyjnych. 
Warsztaty prowadzone były przez doświadczonych ekspertów z Uniwersytetu w Genui, pracowników lokalnych władz  
oraz organizacji pozarządowych z Genui oraz Neapolu.

W trakcie spotkania zorganizowano także wizytę studyjną, która dotyczyła terenu i budynków Ex Caserma Gavoglio,  
zlokalizowanych  na  opuszczonym i  zdegradowanym terenie  powojskowym.  W realizację  projektu  polegającego  na 
wypracowaniu  możliwych  scenariuszy  rewitalizacji  tej  przestrzeni,  zaangażowani  są  przedstawiciele  uniwersytetu, 
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lokalne władze,  a także  (co może najważniejsze)  przedstawiciele  lokalnej  społeczności,  która  uznaje  ten obszar za 
„dobro wspólne”.  W prace Grupy Wsparcia URBACT zaangażowanych jest  około 50 osób. Ponadto,  ze względu na  
skomplikowany charakter projektu i trudności lokalizacyjne (m.in. podziemna rzeka, ruchy górotworu i ukształtowanie  
terenu) pozyskano dofinansowanie w ramach programu Horyzont 2020.

Dzięki roboczemu charakterowi spotkania oraz dostępności części dokumentacji w języku angielskim, część z rozwiązań 
zaproponowanych  przez  włoskich  partnerów  będzie  mogła  być  dyskutowana  lub  nawet  wdrażana  w  pozostałych 
miastach partnerskich.

6. Koszty wyjazdu:  
a) pokrywane z budżetu Miasta Lublin (jeśli tak, to jakie?)*
b) pokrywane ze środków zewnętrznych (jeśli tak, to jakie i przez jakie podmioty)*
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Europejskiej 
Współpracy Terytorialnej na lata 2014-2020.  Zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny i międzynarodowy 
uczestników pokrywany ze środków projektu.

II. Część szczegółowa.

1. Forma udziału/ zaprezentowania Lublina podczas wyjazdu:
a) prezentacja, wystąpienie: 

TAK
b) udział w dyskusji:

TAK
d) zastosowanie narzędzi marketingowych (np. materiały promocyjne, stoisko, roll-up, inne)

TAK
e) inne, jakie? 

NIE 
2. Ewentualne obszary i partnerzy do współpracy (proponowane w wyniku wyjazdu). 

3. Korzyści płynące dla Lublina (krótko- i długoterminowe).

a) inwestycyjne
...........................................................

b) promocyjne 
TAK

c) edukacyjne
TAK - budowanie partnerstwa w ramach pracy sieci, wymiana doświadczeń związanych z podejmowaniem działań 
rewitalizacyjnych  opuszczonych  obiektów  zabytkowych  i  zdegradowanych  obszarów  oraz  próba  wspólnego 
wypracowania modelowego sposobu działań dla dobra wspólnego społeczności lokalnych.

d) kulturalne
TAK

e) sportowe
............................................
f) społeczne
.......................................................
g) inne
................................................................

4. Czy lokalne media informowały o wydarzeniu?
NIE
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III. Inne.

Proszę wpisać rezultaty,  wnioski i propozycje, które nie zostały ujęte w formularzu, a są istotne z punktu widzenia 
korzyści i promocji Lublina. Prosimy również dołączyć ewentualną dokumentację zdjęciową w formie elektronicznej.

06.02.2017 r., Anna Krzyżanowska-Orlik i Michał Trzewik

Zdjęcia z pierwszego dnia obrad,w salach Wydziału Architektury Uniwersytetu w Genui.

Widok na zabytkową zabudowę starego miasta z okien Wydziału Architektury.

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania. Uczestnicy konferencji przed wejściem do
koszar Ex Caserma Gavoglio.
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