Vážení spoluobčania
Rok 2014 je špecifický z viacerých pohľadov. Spoznáme v ňom meno nového
prezidenta na ďalšie obdobie piatich rokov, budeme voliť aj nových poslancov do nášho
druhého parlamentu – europarlamentu a koncom roka prebehnú aj voľby predstaviteľov miest
a obcí – komunálne voľby. Podstatnou zmenou je aj koniec starého obdobia čerpania
eurofondov a začiatok nového. S eurofondami sa spája viacero pozitív i negatív. Na jednej
strane prinášajú verejným inštitúciám možnosť čerpať nemalé finančné prostriedky na
budovanie infraštruktúry a ďalšie verejnoprospešné ciele, na druhej strane sa s nimi spája
silná byrokracia a podľa doterajších skúseností aj korupcia. Napriek týmto negatívam sú
eurofondy ako celok pozitívom, a to najmä preto, lebo počas daného obdobia k nám
z Európskej únie príde približne 3x väčšia suma ako suma, ktorou Slovensko prispeje do
rozpočtu EÚ. V predchádzajúcom období obec Cífer získala podporu z eurofondov na
revitalizáciu centra obce a na výstavbu novej požiarnej zbrojnice. V novom období by obec
chcela žiadať prostriedky predovšetkým z nového Operačného programu životné prostredie.
Najvážnejšou prioritou bude získanie prostriedkov na dostavbu verejného vodovodu na Pác
a do Jarnej a zapojenie novozískaného vodného zdroja na Dolinách s vodárňou v bývalých
hydinárskych závodoch do našej siete verejného vodovodu. Predpokladáme, že najneskôr
v období jedného až dvoch rokov sa nám podarí dokončiť vodovod v samotnom Cíferi
a ihneď potom chce obec pracovať na týchto stavbách. Okrem toho bude pravdepodobne pre
obec v rámci operačného programu životné prostredie možné opakovať žiadosť na projekt
rekonštrukcie suchého potoka a podávať žiadosti aj na zatepľovanie verejných budov,
napríklad kultúrneho domu v Cíferi. Okrem životného prostredia je vytvorený aj jeden
operačný program určený výhradne pre obce a mestá, Integrovaný regionálny operačný
program (IROP), ktorý však nebude prideľovať prostriedky tak ako v minulých rokoch, kedy
každá obec mohla reagovať na každú výzvu, ale tak, aby pridelené projekty boli v súlade
s logickým rozvojom celého regiónu. To znamená, že na podpore jednotlivých projektov sa
budú musieť zhodnúť všetky obce v rámci určitého regiónu a nebudú sa môcť opakovať
niektoré absurdné situácie z predchádzajúceho obdobia, kedy sa doslova „vyhadzovali“
prostriedky na zbytočné investície. Je možné, že v rámci IROPu budú vyhradené prostriedky
aj na rekonštrukciu obecných komunikácií či na výstavbu cyklotrás.
Hoci dnes ešte nie sú známe všetky možnosti čerpania eurofondov v rokoch 20142020, obec sa snaží dobre pripraviť prioritné projekty, predovšetkým dostavbu vodovodu
a protipovodňové opatrenia, aby bola pripravená na ich podanie, akonáhle výjdu prvé výzvy.
Niektoré, predovšetkým veľké investičné projekty totiž nie je možné prefinancovať len
z obecných zdrojov a bez podpory zo strany štátu by sa ich výstavba niekoľkonásobne
predĺžila.
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