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Sięgaj po fundusze

na rewitalizację

Dla kogo?

NA CO?

samorządów
instytucji kultury
organizacji pozarządowych
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

opracowanie programu
rewitalizacji
ochronę zabytków
i wsparcie instytucji
kultury

rewitalizację terenów
zdegradowanych
odnowę przestrzeni
publicznych i wspólnych
budynków mieszkalnych

Gdzie szukać wsparcia?
Urząd marszałkowski

aktywizację
społeczno-zawodową
Bezpłatna informacja
o możliwościach korzystania
z Funduszy Europejskich
w woj. łódzkim

Punkty informacyjne:
Łódź, ul. Moniuszki 7/9
Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

Sieradz, ul. Kościuszki 6
Bełchatów, ul. Kościuszki 17
Łowicz, ul. Świętojańska 1

Pełne dane kontaktowe znajdziesz na:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
Więcej informacji:
www.rpo.lodzkie.pl
www.popt.gov.pl

Łódzkie samorządy w kolejce po fundusze
Sieradz, Piotrków Trybunalski, Zduńska Wola czy Skierniewice już w poprzedniej
unijnej perspektywie finansowej przekonały się, ile
można zdziałać w zakresie
rewitalizacji dzięki Funduszom Europejskim. W kolejce po pieniądze z UE stoją
kolejne samorządy.
Na rewitalizację przeznaczone są
fundusze przyznane w ramach programów regionalnych. Tylko w naszym województwie zostało przeznaczone na ten cel blisko 770 mln
zł. Jest zatem o co walczyć.

Druga szansa
dla zdegradowanych
obszarów
– Proces rewitalizacji w województwie łódzkim rozpoczął się w minionej perspektywie finansowej – podkreśla Witold Stępień, marszałek
województwa łódzkiego. – Obecna
perspektywa traktuje jednak re-

witalizację bardziej kompleksowo.
W świetle przeznaczonych na ten
cel środków, pochodzących głównie z Funduszy Europejskich, czyni
proces niepowtarzalną szansą dla
poszczególnych gmin na wsparcie
obszarów zdegradowanych. Przypomnę, że pod pojęciem rewitalizacji kryje się nie tylko budowa,
przebudowa, remont czy adaptacja
starych budynków. Jak wspomniałem wcześniej, to większy proces.
Obejmuje szereg równoległych
działań w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Ma na
celu przywrócenie lub nadanie nowej funkcji obszarowi poddanemu
rewitalizacji.
Przykładem udanej modernizacji
obiektów i miejsc w województwie łódzkim jest EC1, pierwsza
łódzka elektrownia, która po uruchomieniu w 1907 roku działała
do 2001 roku. Zespół budynków
dawnej EC1 poddano rewitalizacji,
by przekształcić je w centrum naukowo-kulturalne. Kolejne przykłady to rewitalizacja ratusza i rynku
w Zduńskiej Woli.
Jak zauważa marszałek województwa łódzkiego, na rewitalizacji sko-

rzystają nie tylko samorządy, ale
przede wszystkim mieszkańcy. Przy
okazji na więcej zleceń mogą liczyć
biura projektowe, firmy budowlane, transportowe i energetyczne.

W oczekiwaniu
na wyniki konkursów
Na zastrzyk gotówki z UE liczy m.in.
Urząd Miasta w Kutnie. Miejscowi
urzędnicy dwoili się i troili, by przygotować wnioski, które wpłyną na
poprawę wyglądu zabytkowej części miasta i wzbogacą ofertę turystyczną. W sumie Kutno ubiega się
o dofinansowanie trzech inwestycji,
z czego na jedną z nich ma nadzieję pozyskać fundusze przeznaczone
właśnie na rewitalizację. O inwestycjach samorząd myśli jednak
kompleksowo. Jak informuje Joanna
Brylska, kierownik biura prasowego kutnowskiego magistratu, pozytywną ocenę formalną przeszedł
już projekt związany z rewitalizacją
Pałacu Saskiego, w którym swego czasu przebywał król August
III. Kompleks budynków wymaga
modernizacji i stąd wpisany był na
listę projektów objętych planem re-

witalizacji. W tej chwili obiekty nie
nadają się do zwiedzania. Na jego
rewitalizację potrzeba ok. 12,6 mln
zł (z czego 10, 7 mln zł pochodziłoby
z dofinansowania).
Samorządy mają wiele pomysłów na
rewitalizację. Łowicz dopiero zamierza ubiegać się o środki unijne.
– Przygotowujemy się do rewitalizacji starego miasta. Łowicz ma bogatą
historię, jest o co dbać. W tym roku
przeprowadziliśmy konkurs na koncepcję architektoniczną dla starej
części miasta. Liczymy, że zwycięski
projekt zostanie zrealizowany dzięki
środkom unijnym. Czekamy na konkursy rewitalizacyjne. Chcielibyśmy
aplikować w przyszłym roku – mówi
Bogusław Bończak, zastępca burmistrza Łowicza.

Fontanny
w Łowiczu
Według założeń zwycięskiego projektu wzdłuż północnej pierzei rynku powstałby parking. W tej części
miasta znalazłyby się też fontanny.
Między zabytkową bazyliką katedralną a muzeum zlokalizowany
byłby salon miejski, czyli miejsce

do relaksu dla mieszkańców Łowicza i gości. Projekt zakłada również, że na łowickim placyku targowym handlarze ubrani w księżackie
stroje ludowe sprzedawaliby kwiaty, owoce i warzywa.
Aby ubiegać się o dofinansowanie,
samorządy muszą mieć opracowane
i zaktualizowane lokalne programy
rewitalizacji. 10 października Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego opublikował listę gmin, które
otrzymały dotację na opracowanie
albo aktualizację swoich programów
rewitalizacyjnych. W sumie o dofinansowanie ubiegało się 36 gmin
z województwa. I tak na przykład
116 tys. zł wsparcia na przygotowanie i uaktualnienie planów rewitalizacji uzyskały Pabianice, 120 tys. zł
Wieruszów, 167 tys. zł Łęczyca, 25
tys. zł gmina wiejska Kutno, 40 tys. zł
Żychlin, a 22 tys. zł Ozorków.
Dodajmy, że w tym roku planowany
jest jeszcze konkurs, którego głównym założeniem będzie rewitalizacja
i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego. Ogłoszenia o naborze
należy szukać na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl.
JOANNA CHRZANOWSKA
Więcej bezpłatnych informacji znajdziesz na
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
oraz w Punktach Informacyjnych
Funduszy Europejskich

Projekt jest współfinansowany w ramach Konkursu dotacji dla prasy lokalnej na działania dotyczące Funduszy Europejskich ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

