
ZARZĄDZENIE NR 368/2009
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 27 lutego 2009 roku

w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu 
uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 
na realizację zadania pn. „ReNewTown” (Revitalising New Towns in Central 
Europe through Community Building and Sustainable Tourism) w związku 
z ubieganiem się przez Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida
w Krakowie o współfinansowanie realizacji międzynarodowego projektu 
w ramach Programu Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy 
Środkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1
Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały 
Rady Miasta Krakowa w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację 
zadania pn. „ReNewTown” (Revitalising New Towns in Central Europe through 
Community Building and Sustainable Tourism) w związku z ubieganiem się przez 
Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie 
o współfinansowanie realizacji międzynarodowego projektu w ramach Programu 
Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa
/ - / 



druk nr                                                                      Projekt Prezydenta Miasta Krakowa              

UCHWAŁA NR
Rady Miasta Krakowa

z dnia ....................

w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „ReNewTown” 
(Revitalising New Towns in Central Europe through Community Building and Sustainable 
Tourism) w związku z ubieganiem się przez Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila 
Norwida w Krakowie o współfinansowanie realizacji międzynarodowego projektu w 
ramach Programu Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), Rada Miasta Krakowa uchwala, co 
następuje:

§ 1

Rada Miasta Krakowa wyraża wolę zabezpieczenia środków finansowych 
w wysokości nieprzekraczającej 900 000,00 zł. (słownie dziewięćset tysięcy złotych)
w budżecie Gminy Miejskiej Kraków na lata 2010 – 2012, jako pokrycie kosztów uczestnictwa 
Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie jako partnera w zadaniu pn. 
„ReNewTown” (Revitalising New Towns in Central Europe through Community Building and 
Sustainable Tourism) starającego się o współfinansowanie w ramach Programu Europejska 
Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej.

§ 2 

Kwota w wysokości nie przekraczającej 135 000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy 
złotych), co stanowi 15% kosztów kwalifikowanych, stanowić będzie wkład własny w ramach 
Programu Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej jako koszt 
udziału Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie w projekcie. Pozostałe 
koszty zostaną zrefundowane w ramach Programu Europejska Wspólnota Terytorialna –
Program dla  Europy Środkowej.

§ 3

Środki finansowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, zostaną zabezpieczone pod 
warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach Programu Europejska Wspólnota Terytorialna –
Program dla  Europy Środkowej.



§ 4

Wyraża się wolę przystąpienia Gminy Miejskiej Kraków jako partnera stowarzyszonego do 
projektu wymienionego w § 1. Udział Gminy w projekcie nie jest związany z zaciąganiem 
zobowiązań finansowych.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie 
o dofinansowanie realizacji projektu pn. „ReNewTown” (Revitalising New Towns in Central 
Europe through Community Building and Sustainable Tourism) ze środków Programu 
Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy Środkowej konieczne jest 
potwierdzenie zapewnienia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie. 
Potwierdzeniem takim, w przypadku wieloletniego projektu nieinwestycyjnego miejskiej 
instytucji kultury, dla której wkład własny zabezpieczony jest w budżecie Gminy Miejskiej 
Kraków, jest Uchwała Rady Miasta zabezpieczająca środki na pokrycie kosztów uczestnictwa 
w projekcie w budżetach kolejnych lat realizacji projektu.

Kwota bezzwrotnego wkładu własnego w wysokości 135 000,00 zł stanowi część szacunkowego 
kosztu całkowitego projektu, przeznaczonego dla Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila 
Norwida w Krakowie jako jednego z partnerów projektu i stanowi 15% kosztów uczestnictwa 
Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie jako partnera w projekcie. 

Dofinansowanie projektu wyniesie 85% kwoty wynoszącej 900 000,00 zł stanowiącej koszt
udziału Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida w Krakowie w projekcie i zostanie 
zrefundowane w ramach Programu Europejska Wspólnota Terytorialna – Program dla  Europy 
Środkowej, stąd konieczność zabezpieczenia pełnej kwoty do momentu refundacji. W przypadku 
uzyskania dofinansowania dla projektu, będzie on realizowany w latach 2009- 2012.

Projekt dotyczy tworzenia sieci miast (dzielnic) o charakterze przemysłowym z Europy 
środkowej, wschodniej i południowo – wschodniej, których rozwój nastąpił w epoce socjalizmu. 
Podczas realizacji projektu miasta wspólnie wypracują i wdrożą strategię społecznego 
i gospodarczego rozwoju zgodnego z kierunkiem rewitalizacji miast poprzemysłowych. 
W ramach realizacji działania pilotażowego projektu ReNewTown w Nowej Hucie powstanie 
Visitor Centre. Centrum prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, wyposażone w technologie 
multimedialne oferować będzie zaplecze dla przedsięwzięć realizowanych w zakresie 
społeczności lokalnych, seminariów, wystaw i informacji turystycznej. Zostaną wypracowane 
wytyczne dla marketingu turystycznego i działań promocyjnych dla obszaru Nowej Huty. 
Głównym celem międzynarodowego projektu będzie promocja pozytywnego wizerunku 
postsocjalistycznych miast zarówno wśród społeczności lokalnych jak i turystów oraz 
oszacowanie ich miejskiego dziedzictwa jako istotnego elementu europejskiej, kulturalnej 
historii i tożsamości.

Partnerzy projektu:

Polska Agencja Turystyki S.A. w Warszawie - Polska
Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie - Polska

Urząd Miasta Krakowa - Polska
Urząd Miasta Valenje – Słowenia
Uniwersytet w Weimarze, Wydział Architektury – Niemcy

Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Socjologii – Czechy
Uniwersytet w Newcastle – Wielka Brytania



Gmina (Urząd Miasta Krakowa) będzie partnerem stowarzyszonym w projekcie. Partner 
stowarzyszony nie ponosi żadnych kosztów uczestnictwa, stąd nie będzie konieczności 
zaciągania zobowiązań finansowych przez Gminę. 


