Projekt
Uzasadnienie do Uchwały NR XXXIII/226/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r w sprawie
wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVI/191/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 29
maja 2013 r w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.
„Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc techniczna na lata 2007-2013
Zgodnie z umową dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/109/13 z dnia 19 lipca 2013 r.
Miasto Opole w partnerstwie z pozostałymi członkami Aglomeracji Opolskiej, w tym z
Gminą Popielów, realizuje projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.
Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz
w 15% z budżetu państwa.
Wartość projektu wynosi 1.100.000,00 zł., natomiast dofinansowanie wynosi 90%
kosztów kwalifikowanych (tj. 990.000,00 zł). Wkład własny stanowi 10% kosztów
kwalifikowanych. Wszyscy partnerzy zobowiązani są do partycypacji w kosztach jego
realizacji. Wkład partnerów uzależniony jest od liczby mieszkańców danej gminy (stosunek
do liczby mieszkańców Aglomeracji ogółem). Szczegółowe zasady wnoszenia wkładu
finansowego do projektu oraz rozliczeń pomiędzy partnerami reguluje umowa partnerska
oraz aneks do umowy stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje opracowanie następujących dokumentów
strategicznych i planistycznych dla AO:
1) Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 roku;
2) Programu rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej;
3) Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej;
4) Koncepcji programowo - przestrzennej dla Optycznej Sieci Teleinformatycznej dla
Aglomeracji Opolskiej (OSTA);
5) Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji
projektowo - kosztorysowej, budowy i utrzymania sieci;
6) Dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej
dla Aglomeracji Opolskiej.
W związku ze zmianami w harmonogramie rzeczowym projektu wydatki zaplanowane
na rok 2013 nie zostaną poniesione w pełnej wysokości, a znaczna ich część zostanie
przeniesiona na rok 2014. Przesunięcia w realizacji projektu spowodowane są przede
wszystkim wydłużonym okresem podejmowania przez Rady Gmin uchwał o przystąpieniu do
realizacji projektu (od 23.05 do 3.07 br.). Dopiero po podjęciu stosownych uchwał możliwe
było zawarcie Umów partnerskich (ostatnią umowę podpisano 16.07.2013 r.). W sposób
wymierny przełożyło się to na opóźnienia w podpisaniu Umowy o przyznanie dotacji i tym
samym rozpoczęcie realizacji projektu.
Przesunięcia w harmonogramie projektu nie zagrażają realizacji projektu oraz nie mają
wpływu na osiągnięcie założonych wskaźników.
W/w uchwała rodzi skutki finansowe dla Gminy Popielów – zmianie ulega wysokość
transz dotacji zaplanowanych na 2013 (zmniejszenie wartości z 916,30 zł do 19,58 zł) i
2014 (zwiększenie wartości z 1778,70 zł do 2675,42 zł ).

