VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
Twee personen.

HOELANG DUURDE DE REIS?
De reis duurde drie dagen, van maandag 8 tot en met woensdag 10 april.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Het doel van de reis was het uitwisselen van informatie over het grant system van de gemeente Den Haag
(subsidies, leningen, revolverende fondsen). Dit in het kader van het Com.Unity.Lab Urbactproject. Het systeem
van Den Haag wordt in dit netwerk als een good practice gezien, hierover is een presentatie gegeven. Ook de
partnersteden Lissabon (lead partner), Lublin en Sofia gaven een presentatie over het onderwerp.

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Gemeentehuis Lublin, Social Participation Office van de gemeente, de Lubartowska straat met drie projecten
die verschillende soorten subsidies hebben ontvangen (een winkel waar handmatig kostuums worden gemaakt
in het kader van een eerder Europees samenwerkingsproject, locaties van muurschilderingen, en een creative
hub Ładno Pracownia) en in het centrum van Lublin de food cooperative en de Open Air Auditorium.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Beata Stepaniuk-Kusmierzak (wethouder Sport, Tourism and Leisure)
Piotr Choros (voorzitter van de social participation office)
Diana Ciszewska (medewerker Strategy and Enterpreneurship Department)
Marta Jędrych (medewerker Projects Department)
Łukasz Kuzioła (medewerker Social Participation Office)
Ontmoetingen in de Lubartowska straat:
Agata Zienkiewicz (eigenaar van de kostuumwinkel Wypożyczalnia strojów)
Cezary Hunkiewicz (projectleider van de muurschilderingen)
Małgorzata Karwicka (voorzitter van Ładno Pracownia)
Verdere ontmoetingen:
Sylwia Janasz en Elitza Rikeva (food cooperative)

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
We hebben kennis uitgewisseld over de verschillende grant systems. Als stad met een van de good practices
hebben we deze transnational meeting met name kennis gebracht. Den Haag heeft uit de meeting inspiratie
opgedaan voor het Haagse CLLD project en in het specifiek het stimuleren/aanjagen van netwerken en
samenwerkingen voorlopend op de officiële implementatie van het instrument.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja, op 6 en 7 juni volgt een volgende bijeenkomst in Aalborg (Denemarken).

