Покана
Община Силистра кани всички граждани, представители на НПО, представители на
институции и администрации и всички заинтересовани страни да присъстват на заседанието
на Работната група за приоритизиране на обекти, които да бъдат финансирани с
безвъзмездната финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.
Заседанието ще се състои на 31.07.2015 г. от 10.00 часа в заседателната зала на Общински
съвет град Силистра, на ул. „Симеон Велики” № 16.
Община Силистра разработи Интегриран план/ИПГВР/ по проект „Изработване на
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Силистра за периода 2014-2020
год.”. Той обхваща три зони от града – две със социален характер и една зона на публични
функции с висока обществена значимост. Всички обекти общинска собственост, улици,
междублокови пространства и държавни учреждения са включени в плана. Предвид
указанията на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 20142020 г. (УО на ОПРР) тези обекти трябва да бъдат приоритизирани, като се изготви
Инвестиционна програма (ИП).
За осъществяване на избора на обекти на интервенция от ИПГВР, които да бъдат
включени в ИП, е сформирана Работна група със Заповед № ЗК-1220 от 23.07.2015 год на
Кмета на общината. Съгласно заповедта Работната група изготвя приоритизиран списък с
обекти на интервенция (вкл. резервни обекти), които да бъдат включени за подкрепа по
ОПРР 2014 – 2020 г. Изборът на обектите трябва да бъде извършен въз основа на
минимални критерии, определени от УО на ОПРР 2014-2020.
При определяне на обектите за подкрепа по Оперативна програма „Региони в растеж”
2014-2020, следва да се отчете максималният размер на финансовия ресурс за всяка отделна
община в съответствие с Насоките за кандидатстване. За община Силистра той е в размер
на 17 900 372,25 лв. Списъкът с основните проекти следва да не надвишава размера на
финансовия ресурс определен за Община Силистра.
Следва да се подготви и списък с резервни проекти, които могат да бъдат реализирани до
2023г. , чийто размер не следва да надвишава 50% от размера на горецитирания финансов
ресурс.
Вашето мнение е важно за нас!
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра
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