
Sprawozdanie

z konferencji europejskich przedstawicieli miast uczestników programu 
URBACT II

30 listopada - 1 grudnia  2010 roku Liege, Belgia

1. Informacje ogólne.

Doroczna  konferencja  URBACT miała  miejsce  w Liege  w Belgii  w  dniach  30 
listopada i 1 grudnia 2010 roku (Urbact Annual Conference). Impreza zgromadziła 
partnerów URBACT II i historycznych ośrodków miejskich z całej Europy.  URBACT 
to  europejski  program  wymiany,  nauki  oraz  promowania  zrównoważonego 
rozwoju  obszarów  miejskich.  Pomaga  i  zachęca  do  opracowania 
pragmatycznych  rozwiązań,  które  są  nowatorskie  i  przyczyniają  się  do 
zrównoważonego rozwoju ośrodków miejskich.  Umożliwia miastom wymianę 
dobrych praktyk oraz wymanę doświadczeń wszystkich, którzy zaangażowani 
są w politykę miejską w całej Europie. W programie URBACT II uczestniczy 300 
miast, 29 krajów i 5,000 aktywnych uczestników.

W konferencji uczestniczyli: ze strony Urzędu Miasta Lublin Michał Trzewik (Biuro 
Miejskiego  Konserwatora  Zabytków),  ze  strony  Instytucji  Zarządzającej  Anna 
Krzyżanowska  -  Orlik  (Urząd  Marszałkowski  Województwa  Lubelskiego).  Miasto 
Lublin bierze udział w programie URBACT II w sieci tematycznej HerO (Heritage as 
Opportunity – Dziedzictwo jako Szansa).

2. Przebieg konferencji.
Konferencja  rozpoczęła  się  30  listopada  2010  roku  wystąpieniem  Johannesa 

Hahna (w języku niemieckim), komisarza UE ds. polityki regionalnej. Kolejno zabrał 
głos Charles Picqué (w języku francuskim) premier Stołecznego Regionu Brukseli,  
a następnie Józef Postranecky (w języku angielskim) Dyrektor Departamentu Polityki  
Regionalnej i  Strategii  w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Republiki  Czeskiej  
i  były  przewodniczący  Komitetu  Monitorującego  URBACT,  który  swym  referatem 
zainaugurował dyskusję toczącą się później na forum konferencji. Obrady toczyły się 
w dwóch językach: angielskim i francuskim.

Spotkania, które odbywały się w ramach konferencji podzielono na tzw. warsztaty, 
podczas których dyskutowano na ustalone uprzednio tematy. Przedstawiciele Miasta 
Lublin  oraz  UMWL  w  dniu  30  listopada  br.  uczestniczyli  w warsztatach  „Open 
innovation in cities – during and after the recession”, które dotyczyły walki  miast  
z kryzysem i recesją oraz zastosowania innowacyjnych technik oraz metod na wielu 
płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego.



W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie dyskusyjne przy tzw. stolikach 
językowych,  podczas  którego  uczestnicy  mieli  za  zadanie  odpowiedzieć  na  trzy 
pytania:

1. Jakie są główne rezultaty uczestnictwa w programie URBACT II?
2. Jakie trudności partnerzy projektów napotykają w realizacji programu?
3. Jakie zmiany ułatwią realizację programu?

Wieczorem  uczestnicy  konferencji  zostali  zaproszenie  na  oficjalne  spotkanie, 
którego  gospodarzem  był  mer  miasta  Liege,  z  udziałem  władz  lokalnych  
i kierownictwa Sekretariatu URBACT z Paryża.

Dnia 01 grudnia 2010r., w godzinach porannych uczestnicy konferencji ponownie 
brali  udział  w warsztatach  tematycznych.  Przedstawiciel  Urzędu  Miasta  Lublin  
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego uczestniczyli  w warsztatach 
pn.  „Cities  and  Managing  Authorities  of  the  Operational  programmes  working 
together within URBACT: a way to improve urbact policies?”, który dotyczył udziału 
Instytucji  Zarządzających  (IZ)  w  projektach  URBACT  II.  Podczas  ich  trwania 
przedstawiono  w  formie  prezentacji  udziału  UWML  jako  Instytucji  Zarządzającej 
Regionalym  Programem Operacyjnym  w  projekcie  HerO,  w  którym  bierze  udział 
Miasto  Lublin.  Ponadto  swoje  doświadczenia  w  uczestnictwie  w  projektach 
zaprezentowali  także inni  przedstawiciele Instytucji  Zarządzających:  Costel  Jitaru  
z  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego  i  Turystyki  w  Rumunii,  Birgit  Nikles  z 
Miejskiego Departamentu Strategii UE oraz Rozwoju Ekonomicznego z Wiednia oraz 
Robin  Ramseu  z  Departamentu  Finansów  oraz  Personelu  z  Irlandii  Północnej. 
Moderatorem tych warsztatów był Alexander Ferstl z DG Regio Komisji Europejskiej. 
Po  krótkich  prezentacjach  ww.  prelegentów,  które  koncentrowały  się  na 
dotychczasowych  doświadczeniach  przedstawicieli  IZ,  rozpoczęła  się  dyskusja 
dotycząca kolejnych projektów oraz zaangażowania w nich IZ. 

Dodatkowo  przedstawiciel  Miasta  Lublin  uczestniczył  także  w  warsztacie 
tematycznym  „Embedding  urban  cultural  heritage  in  the  integrated  approach”, 
podczas którego koncentrowano się na związkach pomiędzy potrzebą zachowania 
dziedzictwa  historycznego  miast,  a  ich  współczesnymi  potrzebami  i  rozwojem. 
Warsztaty  moderował  Philip  Stein,  a  krótkie  referaty  w  formie  prezentacji 
elektronicznych przedstawili:  John Hinchliffe z Liverooplu (partner Miasta Lublin w 
programie HerO), Lorand Bartha z Braszowa, Peter Ros z Utrechtu, Benoit Stivenaft 
z Anderlechtu i  Malkolm Borg z Malty (partner Miasta Lublin w programie HerO).  
Wszyscy uczestnicy poruszali tematykę wzajemnych relacji pomiędzy zachowaniem 
dziedzictwa  kulturowego,  a  współczesnymi  wymogami  rozwijających  się  miast 
historycznych i dzielili się tzw. „dobrymi praktykami”.

Następnie  uczestnicy  konferencji  dyskutowali  na  temat  możliwości 
przezwyciężenia  skutków  światowego  kryzysu,  który  obecnie  jest  szczególnie 
widoczny  w  takich  krajach,  jak  Grecja,  czy  Irlandia.  Dotkliwie  jawi  się  problem 
bezrobocia  wśród  młodzieży,  a  rządy  tych  krajów  próbują  wszelkimi  dostępnymi 
sposobami zatrzymać młodych ludzi w szkołach, wysyłać na różnorodne kursy, aby 
znaleźć jej zajęcie („keep them bussy”).

Konferencję zakończył  Dyrektor  Sekretariatu  URBACT Jean -  Loup Drubigny, 
który podsumował wyniki dyskusji przy tzw. kawiarnianych stolikach językowych.

W godzinach popołudniowych uczestnicy konferencji podzieleni na grupy udali się 
na „tematyczne” zwiedzanie miasta Liege. Przedstawiciele Miasta Lublin oraz UMWL 
udali  się  na  obejście  zabytkowego,  średniowiecznego  układu  urbanistycznego 
miasta, ze świetnie zachowaną historyczną zabudową sakralną i mieszkaniową, w 



którą  umiejętnie  wkomponowano,  z  poszanowaniem  wartości  zabytkowych 
otaczającej zabudowy.

Opracował: Michał Trzewik
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