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W 2013 r. kończy się okres programowania, w którym można ubiegać się o określone w unijnych dokumentach finansowych fundusze. Na finiszu Kraków walczy o dofinansowanie dla kilku ważnych
projektów. Powoli przygotowujemy się też do kolejnego okresu
programowania 2014–2020.

Rozbudowane do trzech poziomów rondo Ofiar Katynia również powstało przy wsparciu unijnym
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rzypomnijmy, że Kraków jest jednym
z liderów wśród polskich miast pod
względem pozyskiwania dotacji z Unii
Europejskiej. W latach 2002–2011 do budżetu miasta i spółek komunalnych na realizację
unijnych projektów wpłynął ponad 1 mld zł.
Wartość wszystkich przedsięwzięć – inwestycyjnych i nieinwestycyjnych – realizowanych
przez samorząd gminny w trwającym obecnie
okresie programowania wynosi 3,443 mld złotych. 1,735 mld zł to kwota dofinansowania.
Wśród ważniejszych przedsięwzięć, na które udało się miastu pozyskać unijne wsparcie
w ostatnim czasie, warto wymienić choćby projekt budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, czyli krakowskiej ekospalarni
śmieci. Umowę w tej sprawie podpisano wiosną 2011 r. Niemal w tym samym czasie otwarto pierwszą krakowską lamusownię, czyli nowoczesne centrum recyklingu. W tym wypadku
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również nieodzowne okazało się zewnętrzne
wsparcie finansowe.
Gospodarka odpadami i szeroko rozumiana ekologia to niejedyne obszary, które wspiera
Unia Europejska. Otwarta w czerwcu ubiegłego
roku estakada w ciągu ulic Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich również została zbudowana dzięki unijnej pomocy. Obiekt usprawnił przejazd, podobnie jak rozbudowane do
trzech poziomów rondo Ofiar Katynia. W tym
wypadku na wsparcie unijne mogły liczyć tunele drogowe na linii północ–południe.
Dla tych, którzy wolą komunikację miejską, w ostatnich dniach 2011 r. uruchomiono pierwszy fragment długo wyczekiwanej
linii tramwajowej do osiedla Ruczaj. Ostatecznie cały projekt współfinansowany ze środków
unijnych zakończy się w tym roku. Mieszkańcy osiedla Ruczaj, studenci UJ oraz pracownicy nowoczesnych biurowców zlokalizowanych
w tej części Krakowa otrzymają do dyspozycji
kilkukilometrową linię tramwajową kończącą

się w rejonie ul. Czerwone Maki oraz biegnącą
równolegle do torowiska czteropasmową arterię, składającą się z ulic Grota-Roweckiego i Bobrzyńskiego.
Obecnie realizowany jest też inny projekt
związany z komunikacją publiczną, który dotyczy rozwoju systemu zarządzania transportem
publicznym. Dzięki niemu na przystankach pojawi się ok. 200 tablic informujących o czasie,
w jakim nadjedzie tramwaj, oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu.
W Krakowie nie zapomniano też o kulturze. Przy wsparciu unijnym powstało otwarte w maju ubiegłego roku Muzeum Sztuki
Współczesnej. Gmach MOCAK-u był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany m.in. prestiżową
międzynarodową nagrodą ALA przyznawaną
przez Związek Architektów Włoskich. Z kolei we
wrześniu na kulturalnej mapie Krakowa pojawiło się zmodernizowane Muzeum Armii Krajowej – inwestycja również współfinansowana
przez UE. Miesiąc później zapadła decyzja o dofinansowaniu projektu modernizacji Pałacu Pod
Krzysztofory, głównej siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Na pomocy UE wiele zyskała też krakowska
turystyka. W ubiegłym roku zakończony został
projekt, który dotyczył stworzenia szlaku żeglugi śródlądowej na Wiśle pomiędzy Opactwem
Benedyktynów w Tyńcu a mostem Kotlarskim.
W ramach przedsięwzięcia wyznaczono i wybudowano stanowiska cumownicze oraz miejsca przystankowe dla Krakowskiego Tramwaju
Wodnego.
Miasto stara się też o pieniądze na kolejne
projekty, które mają uatrakcyjnić ofertę Krakowa dla turystów i mieszkańców, m.in. na trasę
turystyczną „Kazimierz dla niepełnosprawnego
turysty”. W przygotowaniu jest też projekt „Poprzez naturę poznajemy kulturę – rozbudowa
szlaku rowerowego wzdłuż Wisły w Krakowie”.
Projekty związane z promocją turystyki biznesowej w Małopolsce na rynkach zagranicznych oraz oferty turystyki religijnej Małopolski
na arenie międzynarodowej już otrzymały dofinansowanie.
Wśród projektów unijnych ważne miejsce zajmują również przedsięwzięcia o charakterze społecznym i edukacyjnym. Od 2008 r.
przy wsparciu unijnym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi działania na rzecz osób
znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku
pracy i zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ubiegłym roku sukcesem zakończyły
się projekty edukacyjne szkół średnich, w tym
zawodowych, i podstawowych. W tym roku
Kraków otrzymał dofinansowanie na zajęcia
dodatkowe dla uczniów z 96 szkół podstawowych.
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