
Informacja

po spotkaniu inaugurującym prace sieci tematycznej HerO (Heritage as Opportunity 
–  „Dziedzictwo  jako  Szansa”)  w  ramach  programu  URBACT  II  w  dniach  
30 czerwiec – 01 lipiec 2008 roku w Regensburgu.

Celem projektu jest tworzenie innowacyjnych, zintegrowanych i partnerskich 
strategii zarządzania i polityki rozwoju miast historycznych oraz wypracowanie metod 
odpowiednich dla zapewnienia równowagi między ochroną dziedzictwa kulturowego i 
zrównoważonym społeczno - ekonomicznym rozwojem. Projekt polega na stworzeniu 
sieci  miast  zabytkowych  realizujących  takie  cele,  zgodnie  z  własnymi 
uwarunkowaniami,  w ramach metodologii  wypracowanej  przez programy URBAN, 
URBACT  I  oraz  URBACT  II.  Polega  ona  na  uzupełnieniu  planów  miejscowych, 
lokalnymi planami działania oraz na budowaniu lokalnych grup wsparcia dla realizacji 
znaczących i długoterminowych zamierzeń.

Projekt sieci tematycznej HerO otrzymał status szybkiej ścieżki (tzw. fast track 
label), co oznacza, że jest wspierany przez instytucje unijne, a jego rezultaty będą 
wykorzystywane  w  unijnych  dokumentach  programowych.  Oznacza  to  także 
współdziałanie  z  instytucją  zarządzającą  Europejskiego  Programu  Rozwoju 
Regionalnego  (ERDF),  co  w  naszym  przypadku  oznacza  Urząd  Marszałkowski 
Województwa  Lubelskiego,  które  powinno  dotyczyć  do  wdrażania  programów 
operacyjnych i lokalnych strategii.

Liderem projektu jest Miasto Regensburg (Ratyzbona – Bawaria, Niemcy), a 
partnerami inicjującymi są Graz (Austria), Neapol (Włochy), Wilno (Litwa) i Sighisoara 
(Rumunia).  Partnerami  zaproszonymi  we  wstępnej  fazie  projektu  są:  Poitiers 
(Francja), Liverpool (Wielka Brytania),  Walencja ( Hiszpania), La Valletta (Malta) i 
Lublin.  Większość  miast  uczestniczących  w  projekcie  jest  wpisanych  na  Listę 
Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Cele Lublina zgłoszone w fazie wstępnej obejmowały:
• opracowanie i wsparcie dla wniosku o wpisanie historycznego zespoły miejskiego 

w Lublinie na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO;
• opracowanie  planu  miejscowego  dla  obszaru  uznanego  za  Pomnik  Historii 

Państwa Polskiego wraz  z programem wsparcia  dla  zmian jakościowych  i  dla 
renowacji zabudowy zabytkowej

• opracowanie  planów miejscowych  dla  Podzamcza  i  rejonu  dworca  PKP,  jako 
obszarów ekspansji  funkcji  śródmiejskich  na  obrzeżach  strefy  objętej  ochroną 
konserwatorską

• ustanowienie  grupy  (grup)  wsparcia  dla  realizacji  przebudowy  rejonu  dworca 
kolejowego i Podzamcza, jako współzależnych zamierzeń radykalnej przebudowy 



z poszanowaniem tożsamości krajobrazu kulturowego Lublina, przy zastosowaniu 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

W dniu 17 lipca 2008r. zaplanowana jest wizyta pana Nilsa Schefflera z Berlina, 
głównego eksperta projektu, w celu zapoznania go z lokalnymi uwarunkowaniami i 
dotychczasowymi  dokonaniami  oraz  dla  doprecyzowania  zamierzeń  miasta  w 
kontekście  założeń  programowych  projektu  HerO.  Ostateczny  termin  i  program 
wizyty zostanie jeszcze zweryfikowany.

Opracowała: Ewa Kipta
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