Projekt pn. ”Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury etap II”
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WSL 2007-2013.

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu na
Infrastruktura kultury.

realizację

zadania

z działania

Projekt z Żarek pn. ”Przebudowa dawnej Synagogi w Żarkach na potrzeby Ośrodka Kultury
etap II” znalazł się na trzecim miejscu w województwie śląskim. W praktyce oznacza to
dofinansowanie w wysokości 3 398 000,00 zł na dokończenie przebudowy dawnej synagogi
pod potrzeby Domu Kultury.
W dniu 8 kwietnia ukazała się lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach
Działania 4.1 Infrastruktura kultury, Priorytet IV Kultura. Jest to efekt uchwały Zarządu
Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia o wyborze projektów do dofinansowania oraz
przyjęciu listy rezerwowej w ramach Działania 4.1 Infrastruktura kultury Priorytet IV Kultura
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
złożonych
w
ramach
konkursu
nr
04.01.00-051/08.
Do dofinansowania wybrano tylko 8 projektów wśród małych gmin i 6 wśród dużych gmin.
Ogółem do konkursu złożono 111 projektów z województwa śląskiego. Gmina Żarki otrzyma
pieniądze na dokończenie przebudowy dawnej synagogi, czyli II etap.
- Dzięki temu dofinansowaniu zapewnimy dokończenie jednej z najważniejszej inwestycji w
naszej gminie – mówi burmistrz Klemens Podlejski.
- Na pierwszy etap gmina ma zagwarantowane środki ze puli pozakonkursowej
subregionalnej. Wartość pierwszego etapu: 875 884,00, dofinansowanie: 744 501,40, wkład
własny: 131 382,60 zł – dodaje Małgorzata Barszczyk, kierownik referatu ds. pozyskiwania
funduszy europejskich i krajowych w UMiG Żarki.
Autorem projektu przebudowy zarówno pierwszego, jak i drugiego etapu jest pracownia
architektoniczna Tomasza Ulmana z Żarek. Projekt przebudowy był wzorowany na dawnych
zdjęciach, aby np. w elewacji frontowej nawiązać do przedwojenno wyglądu tego budynku.
W drugim etapie gmina przeprowadzi prace: wymiana okien, drzwi, przebudowa ścian
wewnętrznych, wymiana instalacji, wyposażenie pracowni, nowa elewacja i nowa aranżacja
przestrzeni, szklana dobudówka. Koszt II etapu wynosi 4 mln zł, dofinasowanie 3 398 000.00.
(przygotowała: Katarzyna Kulińska-Pluta)

