
Sprawozdanie z zagranicznego wyjazdu służbowego do Porto 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
• Natalia Przesmycka, członek Urbact Local Group
• Joanna Szeląg, członek Urbact Local Group

2. Miejsce pobytu: miasto, państwo:
Porto, Portugalia

3. Termin delegacji:
28-29.03.2017 r.

4. Charakter, nazwa, tytuł wydarzenia (konferencja, forum, projekt, wizyta studyjna, wizyta kurtuazyjna targi, inne): 
Spotkanie tematyczne 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 28-29.03.2017 r. reprezentanci Lublina uczestniczyli w spotkaniu tematycznym  Involving stakeholders for
reactivation of vacant buildings and sites w Porto, 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)

Miasto Maribor (Słowenia)

Miasto Lublin

Porto VIVO S.R.U Porto (Portugalia)

Uniwersytet w Genui (Włochy)

Miasto Bruksela (Belgia)

Miasto Caen (Francja)

Miasto Chemnitz (Niemcy)

Miasto Gijon (Hiszpania)

Miasto Liverpool (Wielka Brytania)

Cała  tematyka  kolejnego  spotkania  projektowego  poświęcona  była  problemom  większego
zaangażowania interesariuszy w ożywienie tzw. śpiących gigantów. Wstępna spotkania część obejmowała
prezentację kompetencji organizacji pod nazwą  Porto Vivo, SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana da
Baixa Portuense S.A., złożonej z przedstawicieli IHRU – Instytutu Mieszkalnictwa i Rewitalizacji Miejskiej
oraz Miasta Porto. Misją Porto Vivo jest wspieranie projektów rewitalizacji zaniedbanych obszarów miejskich
na terenie Miasta Porto. Działalność organizacji Porto Vivo opiera się na funduszach publicznych (państwa i
samorządu). Przedstawiciele tej organizacji naświetlili obecną sytuację, tj. problemy, wyzwania i możliwości,
co zostało dotychczas wykonane, jakie są pomysły na nowe użytkowanie oraz jakie następne kroki należy
podjąć w celu ich reaktywacji.

Następnie  podczas  obejścia  zaprezentowano śpiącego giganta,  tj.  dzielnicę  Santa  Clara,  objętą
projektem, a także rolę podmiotów świadczących usługi w zakresie mobilności, ochrony środowiska, energii i
dostawców internetowych w zachęceniu podmiotów prywatnych do inwestowania na danym obszarze, celem
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włączenia  się  w  projekty  publiczne.  Przedstawiono  też  następujące  problemy,  z  którymi  borykają  się
zarządcy dzielnicy:

– degradacja budynków (część z nich to budynki niezamieszkałe);
– utrudniona mobilność (brak dostępności budynków);
– hałas spowodowany ruchem pociągów, odczuwalne wibracje w budynkach)
– 25 rodzin zamieszkałych w tym obszarze bez aktywności ekonomicznej;
– problemy społeczne, brak integracji społeczności dzielnicy.

Druga  część  spotkania  została  poświęcona  problemom  organizacyjnym  i  merytorycznym
uwarunkowaniom  funkcjonowania  Lokalnych  Grup  Wsparcia,  angażowaniu  ich  uczestników,  a  także
postępom w redagowaniu pierwszych założeń Lokalnego Planu Działania.

Następnego dnia 29 marca 2017 r. poranna sesja poświęcona była udziałowi różnych interesariuszy
(inwestorów prywatnych i publicznych, właścicieli, najemców, lokatorów, użytkowników, organizacji etc.) w
procesie rewitalizacji opuszczonych obszarów i obiektów. Szczególny nacisk położono na problem działania
w  przypadku  dysponowania  ograniczonym  budżetem.  Sesja  miała  formę  warsztatową,  podczas  której
poszczególni  uczestnicy programu wymieniali  się  doświadczeniami  w zakresie  pozyskiwania  inwestorów
oraz zarządzania procesem rewitalizacji,  ze szczególnym uwzględnieniem jej technicznych i finansowych
aspektów. Warsztat podzielony był na trzy części tematyczne: 

1. ogólne  zaangażowanie  zainteresowanych  stron,  (inwestorów,  użytkowników)  w  reaktywację  i
ponowne wykorzystanie opuszczonych budynków terytoriów;

2.  2.zaangażowanie zainteresowanych podmiotów w reaktywację prywatnych budynków,  mających
problemy własnościowe lub będących własnością posiadaczy o niewielkich zasobach;

3. zaangażowanie zainteresowanych stron w zarządzanie rewitalizowanymi budynkami publicznymi.

Następnie Nicola Masella, Roberta Nicchia, Maria Luna Nobile oraz Anna Arena - City of Naples Team, LP,
zaprezentowali  bieżące  problemy  związane  z  komunikacją  i  identyfikacją  wizualną  oraz  formalnymi
wymogami programu URBACT III. Temat ten był kontynuowany w kolejnej sesji o charakterze warsztatowym
poświęconej komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej pomiędzy uczestnikami programu.

W  sesji  popołudniowej  zaprezentowano  przykłady  dobrych  praktyk  w  zakresie  rewitalizacji  wybranych
przestrzeni i obiektów w Poro:  The District Offices and Lifestyle - wielofunkcyjne lecz kameralne centrum
biurowe,  biznesowe,  kulturalne,  artystyczne  i  komercyjne,  Arts  Palace  -  Talent  Factory -  jako  przykład
przestrzeni  odzyskanego  opuszczonego  przez  wiele  lat  budynku,  któremu  impuls  dla  rozwoju  dały
tymczasowe interwencje artystyczne oraz działalność  Porto Lazer -  spółki  komunalnej,  firmy która przez
tymczasowe  interwencje  kulturalne  rozpoczęła  procesy  rewitalizacyjne  w  newralgicznych  obszarach
śródmieścia.

Obrady zakończyły się podsumowaniem osiągniętych celów i zaplanowaniem dalszych działań.

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? 
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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.
Włączanie  mieszkańców zdegradowanych  budynków  i  dzielnic  w  celu  ich  zaktywizowania  i  budowania
sojuszu na rzecz rewitalizacji tych budynków i przestrzeni miejskich.

d) kulturalne
TAK

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

4. Czy lokalne media informowały o wydarzeniu?
TAK

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.

Opracowanie 04.04.2017 r., Joanna Szeląg, Natalia Przesmycka, Michał Trzewik

Zdjęcia z pierwszego dnia obrad.
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Delegacja lubelska na sali obrad. Dyskusja w trakcie workshop-u.

Zabudowa reprezentacyjnej historycznej części miasta.
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