
Projekt

z dnia  29 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia 6 września 2012 r.

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin oraz 
wyrażenia zgody na partnerstwo w ramach realizacji projektu „EUniverCities – 

partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek 
i społeczności miejskich” 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) - Rada Miasta 

Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wyraża zgodę na zawarcie umowy partnerskiej z liderem projektu: miastem Delft (Holandia) 

oraz z partnerami projektu: miastem Aachen (Niemcy), miastem Aalborg (Dania), miastem 
Varna (Bułgaria) w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu 
„EUniverCities – partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych 
gospodarek i społeczności miejskich” w ramach Programu URBACT II. 

§ 2. 
Zabezpiecza środki finansowe w budżecie Gminy Lublin na rok 2012 w kwocie 63 000 PLN 

(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) na fazę przygotowawczą projektu „EUniverCities – 
partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności 
miejskich”. 

§ 3. 
Wkład własny Gminy Lublin w wydatkach fazy przygotowawczej wyniesie 20% wartości 

zadań Gminy Lublin w kwocie 12 600 PLN (słownie: dwanaście tysięcy sześćset złotych). 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Przewodniczący Rady 

Masta Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie

Gmina Lublin została zaproszona do uczestnictwa w procesie przygotowania wniosku 
aplikacyjnego „EUniverCities – partnerstwo miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju 
zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” przez miasto Delft w Holandii w ramach 
programu URBACT II.Sekretariat Programu URBACT wstępnie zaakceptował założenia i cele 
planowanego projektu przyznając środki na fazę przygotowawczą, które w przypadku Lublina 
wynoszą 15 000 EUR (z czego 3000 EUR to wkład własny Gminy Lublin).Projekt oferuje 
możliwość wymiany doświadczeń i wypracowania nowych metod współpracy miasta i uczelni 
i wskazuje dwa główne obszary tematyczne.Pierwszy z nich nosi tytuł „uniwersytet, 
a społeczność miasta” i obejmuje pomoc uczelni w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla 
niedochodowego sektora usług, np. ochrony zdrowia, pracy socjalnej, planowania 
przestrzennego, zarządzania miastem. Ważna jest również promocja osiągnięć naukowych 
skierowana do mieszkańców miasta, udział uczelni w rozwiązywaniu społecznych problemów 
wspólnoty lokalnej, a także zwiększanie zaangażowania środowiska akademickiego 
w obywatelskie życie miasta.Drugi obszar, zatytułowany „uniwersytet, a gospodarka miasta” ma 
umożliwić znalezienie odpowiedzi na pytania, jak skutecznie wspierać i promować 
przedsiębiorczość studentów, jak efektywnie wspomagać powiązania między uczelniami, 
a lokalnym biznesem, jakich programów edukacyjnych i szkoleniowych potrzebują 
przedsiębiorcy, jak przyciągnąć do Lublina zagranicznych studentów i jak sprawić, żeby stali się 
oni ambasadorami miasta i jego przyszłymi inwestorami.Tematy projektu są zbieżne 
z obszarem strategicznym „akademickość” powstającej strategii rozwoju Lublina 2020 
zakładającym systemową współpracę z lubelskimi uczelniami. Projekt może spełnić rolę pola 
doświadczalnego w zakresie narzędzi metod konsultacji wspólnych działań miasta i uczelni. 
Udział w projekcie powinien też wzmocnić wizerunek Lublina jako centrum akademickiego, 
a jednocześnie pozwolić na promocję osiągnięć lubelskich uczelni. Obie strony tej współpracy 
mają szansę nawiązać kontakty sieciowe z innymi ośrodkami Europy.Każdy z partnerów 
URBACT II zobowiązuje się do opracowania własnego Lokalnego Planu Działania (LPD), 
stanowiącego rezultat uczestnictwa w programie. LPD są tworzone wspólnie przez miasto-
partnera URBACT II oraz tzw. Lokalną Grupę Wsparcia, która jest złożona z odpowiednich 
lokalnych interesariuszy.W realizację projektu włączone są instytucje zarządzające programami 
operacyjnymi dla regionów, w których usytuowane są miasta partnerzy projektu.Planuje się, że 
wartością dodaną prac projektowych będzie m.in. wskazanie obszarów, które mogą podlegać 
wsparciu w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.Dla potrzeb budżetowych 
przyjęto kurs Euro: 1 Euro = 4,20 PLN. 
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