VI. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZADAŃ
STRATEGICZNYCH
Strategia Rozwoju Gminy Bestwina będzie realizowana w latach 2007-2013.
Jest to horyzont czasowy spójny z okresem programowania w Unii Europejskiej oraz
realizowaną przez nią polityką strukturalną. Dostęp do funduszy zewnętrznych
stwarza szanse rozwoju Gminy, bowiem przy ich pomocy można dofinansowywać
wiele priorytetowych inwestycji z zakresu m.in. gospodarki wodno-kanalizacyjnej,
transportowej, sportowej, edukacyjnej, zdrowotnej czy też kulturalnej. Zakres
obszarów podlegających interwencji funduszy strukturalnych jest szeroki, ze względu
na fakt, iż Polska w stosunku do innych krajów Unii Europejskiej (głównie krajów
Europy Zachodniej) jest słabiej rozwinięta i niejednokrotnie brak jest tutaj
podstawowej

infrastruktury

świadczącej

o

poziomie

rozwoju

cywilizacyjnego.

Przykładem, w kontekście Gminy Bestwina, może być luka w zakresie gospodarki
kanalizacyjnej lub niski standard dróg.
W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 opracowane zostały dokumenty
strategiczne na poziomie krajowym, które określają cele i priorytety rozwoju kraju
oraz wskazują na obszary, które podlegać będą interwencji funduszy strukturalnych.
Chodzi tutaj o Strategię Rozwoju Kraju 2007-2015 oraz Narodowe Strategiczne
Ramy Odniesienia 2007-2013. Strategia Rozwoju Gminy Bestwina uwzględnia zapisy
Strategii Rozwoju Kraju (por. poniższa tabela). Strategia Rozwoju Gminy Bestwina
koresponduje także ze Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 20002020.
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Tabela 1 Spójność Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2007-2015
ze Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015
Priorytety strategiczne Gminy
Bestwina 2007-2013
Rozwój małych i średnich firm w obszarze
produkcji
i
usług,
w
tym
rozwój
agroturystyki
Rozwój gospodarstw zajmujących się
hodowlą ryb oraz przetwórstwa rolnospożywczego
Infrastruktura techniczna

Priorytety strategiczne według Strategii
Rozwoju Kraju 2007-2015
Wzrost konkurencyjności gospodarki
Rozwój obszarów wiejskich

Infrastruktura społeczna

Poprawa stanu infrastruktury społecznej
Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i
jej bezpieczeństwa
Rozwój obszarów wiejskich
Wzrost zatrudnienia i podniesienie jakości życia
Rozwój obszarów wiejskich

Infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa,

Wzrost zatrudnienia i podniesienie jakości życia
Rozwój obszarów wiejskich
Poprawa stanu infrastruktury technicznej
Rozwój obszarów wiejskich
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W

niniejszym

dokumencie,

w

związku

z

możliwością

pozyskania

dofinansowania z programów pomocowych Unii Europejskiej i innych zagranicznych
funduszy na realizację niektórych projektów strategicznych, zaprezentowano w tabeli
montaż finansowy.
Gmina Bestwina ma możliwości sfinansowania zadań strategicznych z:
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (w tym
Programu Rozwoju Subregionu) – RPO, Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 - PROW, programów transgranicznych w związku z
położeniem Gminy w strefie nadgranicznej w obrębie Euroregionu „Beskidy”,
programów ekologicznych państwa i regionu śląskiego, programów promowanych
przez niektóre ministerstwa (np. Ministerstwo Kultury na projekty z zakresu ochrony
dziedzictwa kulturowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na
informatyzację administracji publicznej). Ponadto w ramach podnoszenia kwalifikacji
zawodowych mieszkańców występuje możliwość dofinansowania szkoleń z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki (np. szkolenia dla nauczycieli).
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Tabela 2 Proponowane współfinansowanie
strategicznych Gminy Bestwina

Projektowane działania Gminy
Bestwina

wybranych

projektów

RPO Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
▪ Budowa Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych
w Kaniowie (tereny byłej żwirowni w Kaniowie i
UKS „SET” Kaniów)
▪ Zagospodarowanie na cele wypoczynkoworekreacyjne akwenów wodnych wraz z przyległymi
terenami zielonymi (tereny byłej żwirowni w
Kaniowie)

Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innow
przedsiębiorczość

Działanie 1.1. Wzmocnienie atrakcyjności inwestyc
regionu
Poddziałanie 1.1.3 Rewitalizacja obszarów
zdegradowanych

Program Rozwoju Subregionu Południowego w ram
Regionalnego Programu Operacyjnego Województw
Śląskiego 2007-2013
Zarządzanie Gminą
Informatyzacja Urzędu Gminy Bestwina i jednostek
podległych – utworzenie e-urzędu

Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne
Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług
publicznych

Rozwój turystyki
Zagospodarowanie na cele wypoczynkoworekreacyjne akwenów wodnych wraz z przyległymi
terenami zielonymi (tereny byłej żwirowni w
Kaniowie
▪ Zagospodarowanie terenów w Janowicach na
cele rekreacyjne (estrada)
▪ Budowa ścieżek rowerowych
▪

Priorytet III. Turystyka

Działanie 3.1. Infrastruktura zaplecza turystyczneg
Poddziałanie 3.1.2. – Infrastruktura zaplecza
turystycznego – podmioty publiczne

Poddziałanie 3.2.2 – Infrastruktura okołoturystyczn
podmioty publiczne
Kultura
Budowa estrady widowiskowej w Bestwinie
Budowa estrady widowiskowej w Bestwince przy
obiektach sportowych KS Bestwinka
▪
▪

Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

Gospodarka wodno - ściekowa
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Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy
▪ Wymiana sieci wodociągowej
▪ Zwiększenie skali segregacji odpadów wśród
mieszkańców
▪ Ochrona własnego ujęcia wody
▪

Priorytet V. Środowisko
Działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Działanie 5.2. Gospodarka odpadami

Ochrona powietrza
Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę
pieców na piece ekologiczne

Priorytet V. Środowisko

Działanie 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła
energii
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Renowacja i zagospodarowanie zabytkowego
Pałacu Habsburgów na cele kulturalne i turystyczne
(siedziba Urzędu Gminy Bestwina)
▪ Dostosowanie Muzeum Regionalnego w
Bestwinie do potrzeb osób niepełnosprawnych
▪

Priorytet IV. Kultura
Działanie 4.1. Infrastruktura kultury

Program Rozwoju Subregionu Południowego w ram
Regionalnego Programu Operacyjnego Województw
Śląskiego 2007-2013
Sieć drogowa
▪ Modernizacja i budowa dróg na terenie gminy (w
tym przystosowanie dróg dla transportu
ciężkiego)
▪ Rozbudowa sieci oświetleniowej na terenie Gminy
▪ Budowa chodników dla pieszych
Placówki oświatowe
Budowa zaplecza sportowego przy szkole
podstawowej w Kaniowie
▪ Modernizacja zewnętrznej infrastruktury
sportowej przy szkole podstawowej w Bestwinie
▪

Priorytet VII Transport

Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drog

Poddziałanie 7.1.2. Modernizacja i rozbudowa
infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogow
Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna
Działanie 8.2. Infrastruktura placówek oświaty

Ochrona zdrowia
Modernizacja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bestwinie wraz
rozszerzeniem oferty placówki o usługi
rehabilitacyjne
▪ Modernizacja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kaniowie
▪

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
Działania 9.2. Infrastruktura lecznictwa otwartego

Infrastruktura sportowa
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Modernizacja i rozbudowa infrastruktury
sportowej przy KS Bestwinka
▪ Remont i nowoczesne zagospodarowania
obiektów LKS Bestwina
▪ Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią w
Janowicach
▪ Stworzenie nowych terenów sportowych dla
młodzieży – skate park
▪ Budowa hali sportowej
▪

Rozwój obszarów wiejskich
Modernizacja budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kaniowie
▪

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja
Działanie 9.3. Lokalna infrastruktura sportowa

--------------------------------------------------------
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