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Porady dla pracodawcy

Inicjatywa Jessica w kolejnym regionie

Wzory dokumentów

19.12.2011, 10:59

Niezbędnik firmowy

Województwo Pomorskie w listopadzie 2011 r. dołączyło do Wielkopolski i jako drugi region w
Polsce podpisało tzw. umowy operacyjne w ramach Inicjatywy Jessica, wybierając dwóch
operatorów - Bank Gospodarstwa Krajowego i Bank Ochrony Środowiska. W wyniku podpisania
umów zostaną powołane dwa Fundusze Rozwoju Obszarów Miejskich (zwane dalej FROM).
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Załóż konto walutowe
Pierw szym, dla najw iększych miast - Gdańska,
i płać za granicą kartą BZ WBK. Masz szansę
Sopotu, Gdyni, Słupska będzie zarządzać Bank
Gospodarstw a Krajow ego. Bank Ochrony Środow iska wygrać cenne nagrody!
www.bzwbk.pl
został operatorem FROM dla pozostałych miast
regionu. JESSICA (ang. Joint European Support for
Professional Services
Sustainable Investment In City Areas - w spólne
Corporate and legal services Usługi korporacyjne
i prawne
europejskie w sparcie na rzecz trw ałych inw estycji na
www.nominees.tgc.eu
obszarach miejskich) - jest inicjatyw ą Komisji
Europejskiej i Europejskiego Banku Inw estycyjnego.
Kancelaria Radcy Prawnego
Inicjatyw a ta umożliw ia państw om członkow skim
Grzegorz E. Kott Ełk ul. Małeckich 2, (87) 610
finansow anie trw ałych inw estycji na obszarach
17 00
www.gkott.pl
miejskich. Finansow anie inw estycji odbyw a się w
formie instrumentów zw rotnych, dzięki czemu raz
zainw estow ane środki finansow e mogą być
w ielokrotnie w ykorzystane. Oprócz Pomorza i W ielkopolski, do Inicjatyw y Jessica postanow iły przystąpić
w ojew ództw a: zachodniopomorskie, śląskie i mazow ieckie.
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Rodzaje inwestycji
Fundusze Rozw oju Obszarów Miejskich w w ojew ództw ie pomorskim pozw alają przeznaczyć środki na
następujące rodzaje inw estycji:
budow ę, rozbudow ę, przebudow ę, remont obiektów przeznaczonych na stw orzenie lub rozw ijanie
parków naukow o-technologicznych, centrów zaaw ansow anych technologii, centrów doskonałości,
centrów edukacyjno-w drożeniow ych, inkubatorów przedsiębiorczości;
projekty polegające na kompleksow ej rew italizacji zdegradow anych obszarów miejskich (m.in.
poprzemysłow ych, pow ojskow ych, pokolejow ych, portow ych i przyportow ych, mieszkaniow ych,
usługow ych),
budow ę, rozbudow ę, przebudow ę, remont adaptację i w yposażenie obiektów użyteczności
publicznej (w tym m.in. obiektów sportow ych, kongresow ych, kulturalnych, w ystaw ienniczych i
targow ych) w raz z niezbędnym zagospodarow aniem otoczenia tych obiektów ,
kompleksow e zagospodarow anie przestrzeni publicznych w centrach miast m.in. poprzez w yłączenie
ich z ruchu kołow ego, budow ę parkingów w raz z małą architekturą i infrastrukturą tow arzyszącą,
budow ę now ej, rozbudow ę i przebudow ę istniejącej liniow ej infrastruktury transportu
trolejbusow ego, autobusow ego i szynow ego (szybkiej kolei miejskiej oraz tramw aju) oraz punktow ej
infrastruktury transportu zbiorow ego w obszarach regionalnych w ęzłów integracyjnych,
kompleksow ą termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, połączoną rów nież z
przekształceniem istniejących systemów ogrzew ania, w tym przebudow ą źródeł ciepła na
w ykorzystujące odnaw ialne źródła energii,
likw idację istniejących systemów ogrzew ania w ęglem i podłączenie odbiorców do miejskiego systemu
ciepłow niczego oraz lokalnych systemów ciepłow niczych,
rozbudow ę lub przebudow ę scentralizow anych systemów zaopatrzenia w ciepło, obejmującą źródła,
sieci i w ęzły cieplne (w tym w yposażenie ich w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń
pyłow ych i gazow ych);
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rozbudow ę lub przebudow ę infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii
pozyskiw anej ze źródeł odnaw ialnych.
Beneficjenci
Ubiegać się o finansow anie pochodzące z Funduszu Rozw oju Obszarów Miejskich będą mogły: jednostki
samorządu terytorialnego oraz ich zw iązki i stow arzyszenia, szkoły w yższe, jednostki naukow e, instytucje
kultury, kościoły i zw iązki w yznaniow e, administracja rządow a, instytucje otoczenia biznesu, partnerzy
społeczni i gospodarczy, organizacje pozarządow e, spółki praw a handlow ego, podmioty działające na
podstaw ie umów o partnerstw ie publiczno-pryw atnym.
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