
Miasto Lublin zostało zaproszone w maju 2015 roku do uczestnictwa w projekcie "2nd Chance" („Druga 
Szansa”), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez lidera 
projektu Miasto Neapol (Włochy) i przystąpiło do realizacji pierwszej fazy 15 września 2015 roku. Part-
nerami projektu poza Miastem Lublin są Miasto Maribor (Słowenia), Miasto Liverpool (Wielka Bryta-
nia), Miasto Dubrownik (Chorwacja), Miasto Caen (Francja), Miasto Chemnitz (Niemcy), Miasto Porto 
(Portugalia), Miasto Gijon (Hiszpania), Miasto Bruksela (Belgia) i Uniwersytet w Genui (Włochy). Druga 
faza rozpoczęła się 15 września 2016 roku i potrwa do 3 maja 2018 r.

Celem projektu jest przygotowanie koncepcji ożywienia dużych opuszczonych budyn-
ków  będących częścią zabudowy miejskiej. Uczestnicy projektu będą poszukiwać 
odpowiedzi na następujące pytania:

- W jaki sposób opuszczone budynki, które do tej pory były “zapomniane”  mogą być przywrócone miastu 
- Jak poprzez rozwój, nadanie im nowych funkcji, mogą zmienić się w miejsca tętniące życiem
- W jaki sposób zapoczątkować proces zagospodarowania opuszczonych budynków
- W jaki sposób zorganizować taki proces
- W jaki sposób zdefiniować sposób użytkowania budynku oraz jak zaangażować w ten proces lokalną społeczność
- W jaki sposób finansować powyższe zadania ?

URBACT III
2nd Chance
- Waking up the sleeping giants.
URBACT jest europejskim programem wymiany 
wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony 
rozwój miejski. Umożliwia on miastom wspólne 
poszukiwanie rozwiązań będących odpowiedzią na 
pojawiające się w nich największe wyzwania.    
W szczególny sposób program podkreśla kluczową 
rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej 
złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga 
miastom wypracować praktyczne, innowacyjne                        
i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomicz-
ny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie 
się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami 
ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi                  
w politykę miejską w Europie. W europejskim progra-
mie URBACT uczestniczy 550 miast z 30 państw i 7000 
aktywnych uczestników. 



zabytkowy browar założony w 1846 roku przez Karola Rudolfa Vettera w 
budynkach dawnego kościoła i klasztoru reformatów. Właścicielem obiektu 
jest Skarb Państwa, a nieruchomość dzierżawi spółka Perła - Browary Lubel-
skie S.A. 
Obecny dzierżawca podejmuje szereg działań, które pomagają zachować 
obiekty zabytkowe, sprzyjają przesuwaniu centrum działań kulturalnych ze 
Śródmieścia w kierunku zdegradowanej części miasta, powodując jej ożywie-
nie i aktywizację miejscowej społeczności. Organizowane są tu koncerty 
muzyczne, wystawy, zorganizowano muzeum historii browaru w Lublinie, 
otwarto hotel i pub.

należał do  browaru, którego właścicielem był  Karol Rudolf Vetter, zlokalizowanego 
przy ul. Bernardyńskiej. Budowa słodowni rozpoczęła się około 1846 roku. Obecnie 
budynek znajduje się w bardzo złym stanie technicznym. W części jest wydzierżawiony 
na usługi i sklep, pozostała, nie użytkowana, niszczeje.

Efekty prac projektu będą wykorzystane w pracach nad przygotowaniem oraz wdrożeniem Lokalnego Planu Działania 
(LPD). Dokument ten ma identyfikować potrzeby, analizować problemy i możliwości oraz ma propagować zrównoważo-
ne, wykonalne rozwiązania. Strategicznym celem  LPD jest przygotowanie sposobów rozwiązania tych zagadnień 
poprzez zaangażowanie mieszkańców w ten proces oraz zwiększyć aktywność organizacji publicznych i społecznych 
działających na tym obszarze. Miasto Lublin wytypowało do projektu Second Chance dwa zespoły zabytkowe, które 
należały do Vetterów, znanej rodziny przemysłowców lubelskich.

1. Browar Nr 2 w Lublinie przy ul. Bernardyńskiej 15

2. Budynek słodowni Vetterów przy ul. Misjonarskiej 22

Najbardziej wpisuje się w założenia 
projektu („duże, opuszczone budynki)

Możliwość podjęcia decyzji „od zera 
dotyczącej nowej funkcji

Bardzo dobra lokalizacja (dostępność 
komunikacyjna + możliwość wpływu na 
rewitalizację całego obszaru)

Możliwość dobudowy oraz rozbudowy

Możliwość połączenia z działaniami 
dotyczącymi browaru (przemysłowy 
charakter budynków, historycznie 
połączona własność)

Zły stan techniczny budynku

Nieuregulowana własność

Konieczność zaangażowania dużych 
środków finansowych

Propozycja do objęcia projektem                     
w połączeniu z browarem 

Utworzenie „Szlaku przemysłowego” 
jako interesującego elementu działań 
edukacyjnych, które można przetesto-
wać w projekcie

SŁODOWNIA
PLUSY MINUSY KOMENTARZ

BROWAR
PLUSY MINUSY KOMENTARZ

Działania rewitalizacyjne już rozpoczęte, 
konieczne dalsze ich wsparcie

Możliwość ożywienia i rewitalizacji 
większego obszaru (kontynuacja 
działań)

Wielkość obszaru pozwala na wprowa-
dzenie wielu funkcji

Chęć współpracy ze strony użytkownika
Planowane działania będą możliwe do 
wdrożenia (realistyczny charakter 
działań w ramach projektu) 

Nieuregulowana własność 

Przestrzeń browaru nie jest przestrzenią 
niezagospodarowaną (ewentualne 
trudności z wykazaniem zgodności z 
założeniami projektu 2C)

Możliwe problemy w określaniu zadań 
ULG

Propozycja do objęcia projektem                  
w połączeniu ze słodownią 

„Szlak przemysłowy” jako interesujący 
element działań edukacyjnych, które 
można prowadzić w projekcie


