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Chronią Puszczę Zielonka
Ponad 369 km sieci kanalizacyjnej i 151 przepompowni ścieków powstanie w najbliższych latach w ramach projektu „Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic”.

W

ielkopolski Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
zawarł 15 listopada w Warszawie umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

Kanalizacja
i oczyszczalnie

ją obowiązujących norm. Zastąpią je nowoczesne obiekty w Szlachęcinie oraz Koziegłowach.
– Związek Międzygminny
„Puszcza Zielonka” oraz poszczególne gminy są dobrze

przygotowane do realizacji
wielkiej inwestycji. Opracowana jest dokumentacja projektowa i posiadamy prawie
100% pozwoleń na budowę.
Wkrótce zostaną ogłoszone
pierwsze przetargi, a wiosną

ruszą roboty. Ich zakończenie sprawi, że dostęp do kanalizacji uzyska 40 tysięcy
miesz kań ców oraz licz ni
w tym re jo nie po sia da cze
działek letniskowych. Zmniejszą się także koszty odpro-
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Pięć gmin (Czerwonak, Murowana Goślina, Pobiedziska,

Skoki i Swarzędz) chce wspólnie realizować przedsięwzięcie o łącznej wartości 292
mln zł, w tym dofinansowania z UE wynosi 73%. W ramach projektu przewiduje się
budowę 369 km sieci kanalizacyjnej, w tym grawitacyjnej ok. 250 km i rurociągów
tłocznych ok. 119 km oraz
wykonanie 151 przepompowni ścieków. Dzięki temu stanie się możliwa likwidacja
dwóch gminnych oczyszczalni ścieków – w Pobiedziskach
i Skokach, które nie spełnia-

W ramach projektu przewiduje się budowę 369 km sieci
kanalizacyjnej. Na zdjęciu podobna inwestycja realizowana w Rogoźnie ze środków ZPORR.

Oczyszczalnie ścieków (jak ta na zdjęciu w Baranowie, gmina Kępno) pozwolą ochronić
cenną przyrodę.

wadzania ścieków – zapewnia Tomasz Łęcki, przewodniczący Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.

Cztery projekty
– Przede wszystkim skorzysta jednak środowisko. Obszar Puszczy Zielonka jest
niezwykle ciekawy przyrodniczo i krajobrazowo, realizacja tej inwestycji umożliwi
zachowanie jego bogactwa
dla przyszłych pokoleń – podkreśla Przemysław Gonera,
prezes Zarządu WFOŚiGW
w Poznaniu, i zapewnia, że
WFOŚiGW będzie wspierał
samorządy w realizacji tego
ważnego projektu.
W ra mach PO IiŚ są już
prowadzone w Wielkopolsce
czte ry zna czą ce pro jek ty
proekologiczne. WFOŚiGW
w Poznaniu podpisał umowy na dofinansowanie z Funduszy Europejskich rozbudowy sieci kanalizacyjnych
w Kro to szy nie i Ra wi czu.
Trwają przygotowania do zawarcia umów na projekty porząd ko wa nia gos po dar ki
ście ko wej w Obor ni kach
i Pleszewie.
Walerian Ignasiak

Fundusze dla NGO

Rotunda w Koninie

Przedstawiciele organizacji
pozarządowych dyskutowali
23 listopada br. o możliwościach finansowania projektów z dotacji Unii Europejskiej.
Konferencję pt. „Rola orga ni za cji po za rzą do wych
(NGO) w procesie kreowania
rozwoju regionu w perspektywie finansowej 2007-2013”
zorganizował Urząd Marszałkowski. Spotkanie miało charakter informacyjny: urzędnicy przekonywali o możliwości

Pieniądze na budowę centrum
wykładowo-dydaktycznego
otrzyma PWSZ w Koninie.
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie kształci na różnych kierunkach około 4500 studentów. Obecna
baza lokalowa jest niewystarczająca dla kształcenia tak dużej liczby studentów. Brak dużych sal wykładowych ogranicza możliwości rozwoju uczelni i otwierania nowych kierunków kształcenia, a także powoduje konieczność odpłatnego wynajmowania sal wykła-

realizacji zadań przy wykorzystaniu pieniędzy z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dyskusja dotyczyła przede wszystkim dwóch dziedzin:
turystyki oraz dziedzictwa kulturowego (działania 6.1 oraz
6.2 WRPO). Zaprezentowano m.in. ogólne zasady apliko wa nia o środ ki uni j ne,
a tak że za sa dy two rze nia
i funkcjonowania partnerstw
dla projektów unijnych.

Szczegółowo omówiono
wniosek aplikacyjny, kryteria
formalne i studium wykonalności. Przedstawiono również najważniejsze zapisy dotyczące kryteriów strategicznych oraz kryteriów wyboru
projektów.
Uczest ni cy kon fe ren cji
podkreślali, że taka wiedza
przyda się z pewnością podczas pisania wniosków i ułatwi podjęcie decyzji o starcie
w konkursie.

dowych na terenie miasta. Dlatego uczelnia zamierza zbudować obiekt dydaktyczny z salą konferencyjną, salami wykładowymi i pracowniami.
Z tego względu, Zarząd Województwa wpisał projekt konińskiego PWSZ na listę projektów kluczowych. Zadanie pt.
„Budowa Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie”
będzie realizowane w ramach
działania 5.1 Infrastruktura
szkolnictwa wyższego. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 6,6 mln zł.

W Centrum Wykładowo-Dydaktycznym znajdować się będzie
aula na 640 osób, nowoczesne
laboratoria, sale audiowizualne,
kabiny do tłumaczeń symultanicznych, scena z proscenium i z ruchomym kanałem dla orkiestry,
podziemny parking oraz dwie windy. Budynek jest zaprojektowany
na obwodzie koła i będzie pierwszą budowlą wmieście okształcie rotundy. Jego łączna powierzchnia wynosić będzie 5100 m2.
Budowa rozpoczęła się we
wrześniu br., a koniec prac zaplanowano na grudzień 2010 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczęło projekt 16 regionalnych konferencji informacyjnych pt.
„Euro dla przedsiębiorców”.
Podczas dwudniowych
szkoleń przedsiębiorcy z poszczególnych regionów mogą
posłuchać wykładów, uczestniczyć w warsztatach oraz
w indywidualnych konsultacjach pomysłów na projekty.
– Wła ści wie w każ dym
programie unijnym znajdują się działania, z których
mogą skorzystać właścicie-

le wielkopolskich firm. Rozpoczynający się projekt ma
w sposób praktyczny pokazać im jak skutecznie sięgać po unijne dotacje – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Jarosław
Pawłowski, inaugurując pierwsze spotkanie (26-27 listopada br. w Warszawie).
„Euro dla przedsiębiorców” to cykl 16 konferencji,
których zadaniem jest ukazanie szerokich możliwości
uzyskania dotacji z Funduszy Europejskich przez fir-

my. Konferencje są organizowane przez Ministerstwo
roz wo ju re gio nal ne go we
współpracy z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan. W spotkaniach weźmie udział łącznie około 1600 przedsiębiorców.
Konferencję w Poznaniu
zaplanowano w dniach 21-22
stycznia 2010 r. Informacji
udziela i zgłoszenia przyjmuje
Małgorzata Lelińska (e-mail:
mlelinska@pkpplewiatan.pl,
tel.: 22 565 20 78).

FOT. PWSZ W KONINIE

Jak sięgać po dotacje

Wizualizacja budynku PWSZ w Koninie. To pierwsza budowla w mieście o kształcie rotundy.

