
                                  

 

Szanowni Państwo, 

W ramach projektu UrbCulturalPlanning pracujemy nad stworzeniem Przewodnika po planowaniu 

kulturowym – dokumentu strategicznego umożliwiającego władzom lokalnym i innym lokalnym 

partnerom zastosowanie planowania kulturalnego w praktyce. Dokument ten to swoisty zestaw 

inspiracji do tworzenia efektywnej i zrównoważonej polityki rozwoju przestrzennego w oparciu o 

innowacje społeczne.  

Przewodnik ma pomóc samorządom osiągnąć następujące cele: 

1/ stworzenie polityki, która skupi się na realizacji potrzeb i aspiracji społeczności, 

2/ transformacja przestrzeni miejskiej poprzez dialog, debatę i partycypację,  

3/ zaplanowanie działań związanych z kulturą, umożliwiających tę zmianę,  

4/ aktywizacja lokalnych społeczności, 

5/ wdrożenie praktycznych kroków i narzędzi do powadzenia polityki planowania kulturowego, 
umożliwiającej realizację powyższych. 

Do chwili obecnej we współpracy ze wszystkimi partnerami projektu UrbCulturalPlanning 
wypracowaliśmy dokument kierunkowy w języku angielskim dla krajów Regionu Morza Bałtyckiego. 
Ten dokument od początku powstawał w sposób partycypacyjny. Obecnie po przetłumaczeniu go na 
język polski, rozpoczynamy jego dostosowanie do naszych regionalnych uwarunkowań.  

A ponieważ Państwa uwagi i opinie są dla nas bardzo cenne, serdecznie zapraszamy partnerów z 
Województwa Pomorskiego, działających w sektorze rozwoju przestrzennego, społecznym i kultury, na 
warsztaty pomorskie, organizowane wspólnie przez lokalnych partnerów projektu: Samorząd 
Województwa Pomorskiego, Instytut Kultury Miejskiej, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Towarzystwo 
Urbanistów Polskich. 

Warsztaty odbędą się 12 lutego o godz. 10.00 na platformie Zoom. Link zostanie przesłany Państwu po 
zarejestrowaniu się na warsztaty. 

Bardzo prosimy o rejestrację do 10 lutego. 

Pod koniec tygodnia na stronie www.nck.org.pl zostanie umieszczona polska wersja Przewodnika po 
Planowaniu Kulturowym, która będzie bazą do naszej dalszej pracy. Tekst ten zostanie do Państwa 
również wysłany drogą mailową. 

 

https://forms.gle/7BoMwPwTtT1JDodf6
http://www.nck.org.pl/


UrbCulturalPlanning to projekt unijny skoncentrowany na miastach regionu Morza Bałtyckiego i 
finansowany z programu Interreg BSR (Region Morza Bałtyckiego). Ma on na celu rozwój i ożywienie 
kulturalne dzielnic zlokalizowanych poza ścisłym centrum życia miejskiego. Dla twórców i instytucji 
biorących udział w przedsięwzięciu najważniejsze są: integracja społeczności lokalnych, 
wzmocnienie mieszkańców i ich aktywizacja w życiu społecznym, a także poprawienie komunikacji 
pomiędzy mieszkańcami a samorządami. 

W projekcie bierze udział łącznie 14 partnerów – organizacji kulturalnych i społecznych. W 
Województwie Pomorskim jest to Samorząd Województwa Pomorskiego, Nadbałtyckie Centrum 
Kultury i Instytut Kultury Miejskiej. Oprócz tego do działania włączyło się 36 organizacji pożytku 
publicznego z 8 krajów. Działania dotyczą następujących miast: Ryga (Łotwa), Pori (Finlandia), Narskov 
(Dania), Wisaginia i Wilno (Litwa), Nykøbing Falster (Dania), Kilonia (Niemcy) oraz Gdańsk. W każdym 
z nich wybrano gminy lub dzielnice szczególnie potrzebujące ożywienia kulturalnego, w Gdańsku to 
Nowy Port i Stare Przedmieście. Akceptacja zasad zawartych w Przewodniku umożliwi wprowadzenie 
ich w kolejnych miejscowościach/dzielnicach. 

Link do strony projektu UrbCulturalPlanning: https://urbcultural.eu/ 
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