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Porozumienie Miast i Gmin Zagłębiowskich podpisane

    Na zaproszenie Prezydenta Dąbrowy Górniczej, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wziął udział w konferencji „Zagłębie
Dąbrowskie w Unii Europejskiej”. Najważniejszym punktem spotkania było podpisanie przez przedstawicieli czterech gmin zagłębiowskich –
Dąbrowa Górnicza, Będzin, Siewierz, Sławków - porozumienia o wzajemnej współpracy.
   Porozumienia dotyczą realizacji dwóch projektów: „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum sportów Wodnych –
Pogoria”,  którym uczestniczą Siewierz,  Sławków, Będzin i  Dąbrowa Górnicza oraz „Rozwój selektywnej zbiórki  odpadów na terenie gmin
Dąbrowa Górnicza, Siewierz i Sławków”. Oba projekty realizowane są w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego (PRS) Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 -2013 (RPO).
   Zgodnie z treścią porozumień zawartych dnia 11 stycznia 2008 roku, strony postanawiają zrealizować wspólne przedsięwzięcia, polegające na
przygotowaniu do realizacji, a następnie wdrożeniu projektów. Przygotowanie do realizacji każdego z projektów, polegać będzie na opracowaniu
wstępnego studium wykonalności  oraz  właściwego studium wykonalności,  opracowaniu  dokumentacji  projektowej,  uzyskaniu  pozwoleń  i
zezwoleń, a także przygotowaniu i złożeniu wniosku. W przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,  partnerzy porozumienia przystąpią do wspólnego wdrożenia projektu,  które będzie obejmowało realizację harmonogramu,
przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie rzeczowe projektu.
   Pierwszy z projektów pn. „Rozwój infrastruktury aktywnych form turystyki i rekreacji Centrum Sportów Letnich i wodnych – Pogoria” dotyczy
budowy infrastruktury aktywnych form turystyki na terenie Dąbrowy Górniczej, Będzina, Siewierza i Sławkowa. Całkowity planowany koszt
realizacji tej inwestycji wynosi ponad 2 mln 660 tys. EUR, z czego 25% tej kwoty (ponad 660 tys. EUR) stanowić będzie wkład publiczny
współfinansowany przez partnerów przedsięwzięcia proporcjonalnie do udziału w projekcie, a 75% (2 mln. EUR) zostanie zrefundowane ze
środków EFRR. Poziom dofinansowania z EFRR na realizację prac inwestycyjnych dla poszczególnych gmin pozostaje niezmienny i wynosi ponad
1 mln 380 tys. EUR dla Dąbrowy Górniczej, 122 tys. EUR dla Będzina, 220 tys. EUR otrzyma Siewierz, a prawie 208 tys. EUR Sławków. Pozostałe
środki finansowe w wysokości prawie 68 tys. EUR przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku.
Przedsięwzięcie to przewidziane jest do realizacji w latach 2007 – 2011.
   Przedmiotem projektu pt.  „Rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów na terenie  gmin Dąbrowa Górnicza,  Siewierz,  Sławków” jest  rozwój
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie gmin uczestniczących w przedsięwzięciu. W przypadku
tej inwestycji całkowity koszt projektu przekracza kwotę 2 mln 350 tys. EUR. Wkład publiczny wynoszący 15% całkowitego kosztu inwestycji
wynosi  ponad 350 tys.  EUR, a 85% refundowane ze środków EFRR to kwota 2 mln EUR. Podobnie jak w pierwszym projekcie,  poziom
dofinansowania dla poszczególnych gmin pozostaje niezmienny i wynosi dla Dąbrowy górniczej 1 mln 240 tys. EUR, dla Siewierza 425 tys. EUR i
dla Sławkowa 335 tys. EUR. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2007-2010.
   Realizację obu porozumień będzie koordynować Gmina Dąbrowa Górnicza i jako Lider projektu uprawniona jest do reprezentowania stron
porozumienia w stosunkach zewnętrznych. 
   Uzyskanie dofinansowania ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PRS RPO i przeprowadzenie inwestycji jest
wielką szansą na rozwój gmin uczestniczących w porozumieniu. Dzięki tym przedsięwzięciom tereny naszych gmin staną się atrakcyjniejsze pod
względem  turystycznym  i  rekreacyjnym,  jak  również  będą  jeszcze  bardziej  przyjazne  dla  środowiska.  Wszyscy  partnerzy  zawartego
porozumienia zadeklarowali pełną gotowość i determinację w działaniu zmierzającym do pozyskania środków finansowych i realizację projektów.
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