
Sprawozdanie z zagranicznego wyjazdu służbowego do Liverpoolu 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 URBACT III 2nd Chance
• Katarzyna Czerlunczakiewicz, biuro projektu URBACT III 2nd Chance
• Michał Trzewik, kierownik projektu URBACT III 2nd Chance

2. Miejsce pobytu: miasto, państwo:
Liverpool, Wielka Brytania

3. Termin delegacji:
20-21.06.2016 r.

4. Charakter, nazwa, tytuł wydarzenia (konferencja, forum, projekt, wizyta studyjna, wizyta  
kurtuazyjna targi, inne): 
Konferencja rozpoczynająca (tzw. Kick-off meeting) II fazę projektu URBACT III – 2nd Chance 
'Waking up the sleeping giants'.

5. Cel wyjazdu (Co wyjazd ma przynieść? W czym pomóc?):
W dniach 20-21.06.2016 r. pracownicy Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków uczestniczyli w 
konferencji  rozpoczynającej  (tzw.  Kick-off  meeting)  II  fazę  projektu europejskiego  2nd Chance 
'Waking  up  the  sleeping  giants',  realizowanego  w  ramach  programu  URBACT III.  Spotkanie 
organizowane  było  przez  miasto  Liverpool,  partnera  projektu.  Obok  delegacji  lubelskiej,  w 
konferencji uczestniczyli przedstawiciele miasta Neapol, które jest Lead Partnerem projektu oraz 
pozostałych  miast  partnerskich,  tj.  Maribor,  Liverpool,  Bruksela,  Caen,  Chemnitz,  Dubrovnik, 
Gijon, Genova i Porto.
Głównym  celem  spotkania  wszystkich  partnerów  projektu  było  ustalenie  zakresu  'Lokalnych 
Planów  Działania'  (które  muszą  opracować  wszyscy  partnerzy)  oraz  omówienie  strategii 
współpracy z interesariuszami w ramach ULG (czyli  URBACT Local Group – Lokalnej  Grupy  
Wsparcia URBACT).
Ponadto  podczas  konferencji  uczestnicy  wysłuchali  szeregu  prelekcji,  w  tym  znakomitego 
wystąpienia Johna Millera z  Heritage Trust for the North West,  dotyczącego sposobów i metod 
ratowania  wielkich  opuszczonych  budynków  zabytkowych  oraz  nadania  im  nowych  funkcji. 
Przedstawił on także sposoby angażowania wolontariuszy, w tym przede wszystkim osób starszych 
(emerytów i rencistów), co w warunkach polskich może być niezwykle innowacyjne .
W trakcie spotkania przeprowadzono także warsztaty budowania ULG, której głównym zadaniem 
będzie wypracowanie Lokalnego Planu Działania w odniesieniu do obiektów objętych projektem.
W trakcie konferencji odbyły się również wizyty studyjne:
- The Wellington Rooms - „sleeping giant” wskazany przez miasto Liverpool do projektu.
- kosciół św. Łukasza – tzw. „trwała ruina”
- The Ropewalks Area – teren w trakcie rewitalizacji.

Podkreślić należy profesjonalne przygotowanie i prowadzenie spotkania, obrad poszczególnych dni 
konferencji,  a także przemyślany układ wizyt  studyjnych oraz świetną organizację  i  gościnność 
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gospodarzy.

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  i  zapomnianych  obszarów  / 
obiektów zabytkowych oraz próba wspólnego wypracowania modelowego sposobu działania, 
dyskusja nad budowaniem tzw. Lokalnej Grupy Wsparcia URBACT (URBACT Local Group) 
oraz określeniem grupy interesariuszy, ponadto wymiana doświadczeń na polu promowania, 
eksponowania i ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego; poznawanie rozwiązań i działań 
na  rzecz  edukacji  o  zasobach  kulturowych;  testowanie  strategii  i  modeli  zarządzania  dla 
lepszej waloryzacji dóbr kultury.

d) kulturalne
TAK – jw.

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

4. Czy lokalne media informowały o wydarzeniu?
NIE

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.

                                                              24.06.2016 r., Katarzyna Czerlunczakiewicz, Michał Trzewik

                                                                             Obrady podczas pierwszego dnia spotkania.

                     Wizyta studyjna w zrewitalizowanej dzielnicy Liverpoolu (The Ropewalks Area) oraz przy kościele św. Łukasza.
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                                      The Wellington Rooms - „sleeping giant” wskazany przez miasto Liverpool do projektu.

                   The Bluecoat, w którym odbywało się spotkanie oraz tzw. family photo przedstawicieli wszystkich partnerów projektu.
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