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Szanowni Państwo,

Miasto Lublin potwierdza swoje zaangażowanie w charakterze Partnera Projektu w działalności Sieci 
Tematycznej URBACT zatytułowanej: 

“Heritage as Opportunity (HerO) – Dziedzictwo jako Szansa 
Zrównoważone Strategie Zarządzania dla Żywotnych Historycznych Krajobrazowych 
Zespołów Urbanistycznych”

prowadzonej przez Miasto Regensburg.

Szczegółowe zagadnienia, które zamierzamy podjąć jako partner Projektu w ramach tej Sieci 
Tematycznej są następujące: 
 opracowanie planu miejscowego i planu zarządzania dziedzictwem historycznym dla 

zabytkowej części Lublina
 wprowadzenie stabilnych zasad wspierania renowacji i utrzymywania nieruchomości w 

zabytkowej części Lublina
 wnioskowanie o wpisanie Lublina na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO
 wspieranie dla jakościowego rozwoju obszarów przyległych do zabytkowej części centrum 

miasta 
 przekazywanie doświadczeń Projektu innym polskim miastom za pośrednictwem 

Stowarzyszenia “Forum Rewitalizacji”.

Jesteśmy przekonani, że dzięki uczestnictwu w tym projekcie URBACTu będziemy mogli lepiej 
zrealizować te zamierzenia. W świetle tych stwierdzeń, jeśli propozycja zostanie przyjęta do 
zakresu Programu URBACT II, będziemy uczestniczyć w projekcie, przejmować funkcje i realizować 
działania jakie zostały określone w programie pracy Końcowego Wniosku Aplikacyjnego. W 
szczególności, zobowiązujemy się do zorganizowania i prowadzenia Lokalnej Grupy Wsparcia 
URBACT, utworzonej z głównych zainteresowanych stron, stosownie do tematu projektu. 
Zobowiązujemy się także, w efekcie szkoleń i wymiany doświadczeń, opracować Lokalny Plan 
Działania przy użyciu wiedzy i ekspertyzy wytworzonych w trakcie wspólnej pracy.

Na tym etapie Zobowiązujemy się też do zaangażowania środków potrzebnych do 
współfinansowania w ramach ERDF (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W fazie Wdrażania 
jest on szacowany do wysokości 7,000 €1. Szczegóły tego udziału są określone we Wniosku 
Końcowym i w załączonych tabelach finansowych.

Z poważaniem,2

Adam WASILEWSKI
Prezydent Miasta Lublin

1 Proszę wprowadzić wartość publicznego udziału Partnera projektu dotyczący fazy wdrożenia (faza II)  bez 
dofinansowania z ERDF. Wartość ta powinna odpowiadać wykazanej w tabeli 1.1 budżetu i w sekcji 15 Wniosku 
Końcowego. 

2 Sygnatariuszem  musi  być  wybieralny  przedstawiciel  posiadający  upoważnienia  do  podpisu  w  imieniu 
Partnera. W przypadku, gdy instytucja partnerska nie posiada wybieralnych przedstawicieli, osoba podpisująca 
musi mieć zdolność prawną do zaciągania zobowiązań zaangażowania środków instytucji w realizację projektu 
(pracownicy, budżet itp.).
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