Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie informuje :
Gmina Chocianów przystąpiła do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego obejmującego
lata 2004-2006 z perspektywą realizacji do 2015 roku. Podstawowym celem opracowania
Planu Rozwoju Lokalnego jest wskazanie zadań inwestycyjnych na terenie miasta i gminy
Chocianów planowanych do realizacji przy wsparciu z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej.
Wymóg opracowania Planu Rozwoju Lokalnego wynika z zapisów Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Plan ten stanowić będzie
załącznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez Gminę w ramach
Priorytetu 3 Rozwój Lokalny.
Podstawę opracowania Planu Rozwoju Lokalnego stanowić będzie m.in. „Strategia
Rozwoju Gminy Chocianów, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chocianów oraz wytyczne
Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z funduszy strukturalnych.
Zwracam się z prośbą do przedsiębiorców, podmiotów i organizacji gospodarczych,
inwestorów i stowarzyszeń zamierzających w latach 2004-2006 (z perspektywą realizacji do
2015r. ) rozpocząć inwestycje na terenie miasta i gminy Chocianów o zgłoszenie propozycji
do Planu Rozwoju Lokalnego.
Niezbędnym jest określenie :
• nazwa planowanego zadania,
• charakterystyka inwestycji,
• etapów oraz harmonogramu działań,
• oczekiwanych rezultatów,
• instytucji i podmiotów uczestniczących we wdrażaniu,
• wartości zadania,
• źródeł finansowania.
•
Wnioski składać mogą również mieszkańcy miasta i gminy.
Propozycje zadań oraz wniosków można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Chocianów przy
ul. Ratuszowej 10 tel. (076) 81-85-041 lub 81-85-020 wew. 129 lub 130 w terminie do 20
czerwca 2004r. lub pocztą elektroniczną nr umig.chocianow@pro.onet.pl
Franciszek Skibicki
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

Burmistrz Miasta i Gminy w Chocianowie informuje :
Gmina Chocianów przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Chocianowskiego Rynku obejmującego lata 2004-2006. Podstawowym celem opracowania
Programu jest tworzenie warunków lokalowych i infrastrukturalnych dla rozwoju małej i
średniej przedsiębiorczości, działalności kulturalnej oraz poprawa estetyki i rewaloryzacja
obiektów infrastruktury społecznej, budynków o walorach zabytkowych obejmującym swym
zasięgiem centrum miasta Chocianów planowanych do realizacji w latach 2004 – 2006 przy
wsparciu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Wymóg opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji wynika z zapisów
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Plan ten
stanowić będzie załącznik do wniosków o dofinansowanie inwestycji realizowanych przez
Gminę w ramach Priorytetu 3.3.
Podstawę opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowić będzie m.in. „Strategia
Rozwoju Gminy Chocianów, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Chocianów oraz wytyczne
Unii Europejskiej dotyczące zasad korzystania z funduszy strukturalnych.
Zwracam się z prośbą do przedsiębiorców, podmiotów i organizacji gospodarczych,
inwestorów i stowarzyszeń zamierzających w latach 2004-2006 prowadzących działalność na
terenie objętym Programem lub w jego sąsiedztwie o zgłoszenie propozycji do Lokalnego
Programu Rewitalizacji.
Niezbędnym jest określenie :
• nazwa planowanego zadania,
• charakterystyka inwestycji,
• etapów oraz harmonogramu działań,
• oczekiwanych rezultatów,
• instytucji i podmiotów uczestniczących we wdrażaniu,
• wartości zadania,
• źródeł finansowania.
•
Wnioski składać mogą również mieszkańcy miasta i gminy.
Propozycje zadań oraz wniosków można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy Chocianów przy
ul. Ratuszowej 10 tel. (076) 81-85-041 lub 81-85-020 wew. 129 lub 130 w terminie do 20
czerwca 2004r. lub pocztą elektroniczną nr umig.chocianow@pro.onet.pl
Franciszek Skibicki
Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

