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PREZYDENT 

Miasta Zgierza 

dr Iwona Wieczorek • 

Sz. P. Marek Sencerek 

Radny Miasta Zgierza 

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w dniu 28. listopada 2013r. 
przedstawiam informacje na temat planów aplikowania przez Gminę Miasto Zgierz w 
konkursach związanych z pozyskaniem środków finansowych z UE lub innych źródeł 
zewnętrznych. 

Rok 2014 to początek nowej perspektywy finansowej, która wiąże się 
z wejściem w życie licznych programów, z których z pewnością miasto będzie korzystać. Na 
ten moment nie wszystkie one są dostatecznie doprecyzowane. Znane są tylko dość ogólne 
założenia, które nadal jeszcze są uściślane: na szczeblu Komisji Europejskiej, kraju lub 
regionu. 

Poniżej jednak przedkładam Panu informacje na temat programów, w których będziemy 
chcieli, jako miasto uczestniczyć, angażując się w nie bezpośrednio lub też poprzez podległe 
jednostki organizacyjne. Z uwagi na brak doprecyzowania warunków konkursowych, na ten 
moment nie ma możliwości jednoznacznego stwierdzenia, w których programach będziemy 
mogli być beneficjentem. Jednakowoż będziemy poszukiwać możliwości pozyskania 
finansowania w ramach: 

• RPO Województwa Łódzkiego: głównie w ramach programów z osi priorytetowej III: 
„Systemy transportowe", z osi priorytetowej IV: „Gospodarka niskoemisyjna i ochrona 
środowiska" oraz osi priorytetowej V: „Infrastruktura społeczna i rewitalizacja", 

• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z zakresu np. gospodarki wodno-
ściekowej, termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej itp. 

• Programu: Kreatywna Europa- programu KE, który wspiera współpracę 
międzynarodową w zakresie kultury, 

• Programu Erasmus +, który będzie rozwijać efekt synergii między różnymi sektorami 
edukacji i środowiskiem pracy oraz wzmacniać partnerstwa między organizatorami 
kształcenia a ich otoczeniem zewnętrznym. Program ten ma być połączeniem 
dotychczasowych programów edukacyjnych (Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, 
Grundtvig, Młodzież w Działaniu) w jedną całość. Poszczególne działania planowane w 
ramach Erasmus+ oraz grupa podmiotów uprawnionych do aplikowania w ramach 
poszczególnych priorytetów nie zostały jeszcze precyzyjnie przedstawione. 

• Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego i rozwoju placówek kultury zlokalizowanych na terenie 
miasta. -
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- Przebudowa linii tramwajowej Nr 46 na odcinku Ozorków - Łódź (szacowana wartość 
łącznie dla całej inwestycji 200 min zł) 

- Projekt rewitalizacyjny: Szlakiem Architektury włókienniczej - (dla miasta Zgierza 
szacowana wartość 25 min zł) 

Ponadto zabiegamy również o możliwość wpisania Gminy Miasto Zgierz na listę projektów 
dotyczących rozbudowy/ modernizacji projektów drogowych. Szacowana wartość 
zintegrowanego projektu drogowego dla miasta Zgierza to ponad 33,5 min zł. 

W powyższych inwestycjach proces realizacji i finansowania ma obejmować okres do 10 lat. 


