
Unia Europejska pomaga, warto z tego skorzystać równieŜ w sportowym zakresie

DO OPOLA PO WIEDZĘ I WYRÓśNIENIA

Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na sport, jak je pozyskiwać i jak planować inwestycje? – to
tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone dziś, 2 października w Opolu Lubelskim. Tego
dnia  starosta  opolski  Zenon  Rodzik wspólnie  ze  Związkiem  Powiatów  Polskich  organizuje
Seminarium Regionalne „Powiaty i Gminy otwarte na fundusze strukturalne”. Projekt realizowany jest
na podstawie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowany z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Ta wiedza na pewno się przyda. Patronat medialny nad tym waŜnym
wydarzeniem  objęła  m.in.  redakcja  „Lubelskiego  Sport  Expresu”,  jako Ŝe  fundusze  strukturalne
wykorzystać moŜna równieŜ na cele sportowe.
-  Podczas seminarium przedstawione zostaną zagadnienia związane z tematyką  Podstaw Wsparcia
Wspólnoty,  Narodowego  Planu  Rozwoju  oraz  Narodowej  Strategii  Spójności –  mówi  Agnieszka
Ciekot ze Starostwa Powiatowego –  Zaprezentowane zostaną  równieŜ  dobre praktyki  w zakresie
pozyskiwania  funduszy  strukturalnych  i  zarządzania  projektami  przez  jednostki  samorządu
terytorialnego. Wręczone zostaną  takŜe certyfikaty.  Za dotychczasowe osiągnięcia w pozyskiwaniu
środków unijnych ZPP nagrodzi certyfikatami „Gmina i Powiat otwarte na fundusze strukturalne”
szesnaście samorządów z naszego województwa.
Do konkursu zgłosiło się wiele samorządów mogących się pochwalić pozyskanymi z UE środkami
finansowymi  na  zadania  z  zakresu  sportu.  Oto  niektóre  przykłady  pozytywnych  efektów  takich
działań:

• Miasto  Krasnystaw  „Sport  ponad  granicami”  –  Międzynarodowy  Festiwal  Piłki  NoŜnej
Dziewcząt i Chłopców, Program Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina. Wartość projektu
ok. 240 tys. zł

• Miasto Świdnik – „Przebudowa pływalni i sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w
Świdniku”; wartość – 2.540.000 zł

• Powiat Zamojski – „Przebudowa hali produkcyjnej na potrzeby zajęć rekreacyjno-sportowych
przy ZSDiO w Zwierzyńcu”; wartość projekty – 1.265.000 zł

Ponadto 26 osób odbierze Certyfikaty  „Ekspert  do spraw funduszy  strukturalnych”.  –  Uczestnicy
seminarium wezmą równieŜ udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod rozpoczętą
przez powiat opolski budowę hali sportowej, współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – dodaje
starosta  Rodzik  –  Tę  część  spotkania  zaplanowaliśmy  między  godz.14  a  15.  Swój  udział  w
seminarium  zapowiedzieli  m.in.  przedstawiciele  Ministerstwa  Rozwoju  Regionalnego,  władze
województwa lubelskiego oraz samorządów gminnych i powiatowych z całej Lubelszczyzny.
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