Wnioski o dofinansowanie, które będą złożone przez Gminę Paczków do końca 2016r.
Lp.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Źródło finansowania
Program Współpracy
Transgranicznej Republika
Czeska – Polska
INTERREG V-A w Euroregionie
Pradziad
Program Współpracy
Transgranicznej Republika
Czeska – Polska
INTERREG V-A w Euroregionie
Pradziad

Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020
Poddziałanie 3.1.1 Strategie
niskoemisyjne w miastach
subregionalnych

Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020
Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo
kulturowe i kultura

Regionalny Program

Termin naboru
Nabór do
15.09.2016r.

Nabór do
15.09.2016r.

Nabór
01 – 15.09.2016r.

05 -30.09.2016r.
Planowane
złożenie wniosku
partnerskiego z
Gminą Grodków

03-10.10.2016r.

Tytuł projektu
Wirtualne oko kultury
pogranicza Paczkowsko
- Javornickiego

Ścieżka informacyjna
śladami św. Jana
Nepomucena po
Paczkowsko –
Javornickim pograniczu
„Przebudowa drogi
gminnej w
miejscowości Ścibórz”

Wdrażanie strategii
niskoemisyjnych w
Subregionie
Południowym na terenie
Gminy Grodków i
Gminy Paczków

Krótki opis
W ramach zadania planuje się zakup i
postawienie billbordów promocyjnych w trzech
lokalizacjach, organizację targów rzemiosła
tradycyjnego, wykonanie plakatów, ulotek,
koszulek promocyjnych, stworzenie strony
internetowej wirtualne oko kultury pogranicza
W ramach projektu będą wyremontowane 3 figury
św. Jana Nepomucena (2 w Paczkowie, 1 w
Javorniku), powstanie ścieżka informacyjna z
tablicami. Wydana zostanie broszura polsko –
czeska z trasą i z miejscem na zbieranie naklejek.
Przygotowana będzie wystawa fotografii figur
przed i po remoncie.
Przedmiotowa inwestycja obejmie przebudowę
drogi gminnej w miejscowości Ścibórz w zakresie:
przebudowa drogi, budowa odwodnienia drogi
(kanalizacja deszczowa), przebudowa zjazdów
indywidualnych, przebudowa wlotu skrzyżowania
z drogą gminną, przebudowa kanału
technologicznego.
Wniosek partnerski składany przez Gminę
Grodków (lidera) i Gminę Paczków.
Zakres dla Paczkowa: przebudowa dworca
autobusowego, który będzie służył jako główne
centrum przesiadkowe w Paczkowie, zwiększenie
liczby miejsc parkingowych wokół murów
miejskich, budowa ścieżek rowerowych oraz
przebudowa istniejących ścieżek spacerowych
wokół murów miejskich w Paczkowie (w celu
ułatwienia dotarcia do głównego przystanku
autobusowego w Paczkowie).
Przebudowa płyty Rynku w granicach istniejącego
pasa drogowego, w zakresie: jezdni, miejsc
postojowych, chodników, zieleńców, placu i
zjazdów, budowa przyłączy: wodociągowego,
kanalizacyjnego, elektroenergetycznego,
przebudowa sieci: oświetlenia, kanalizacji
opadowej, wodociągowej, budowa obiektów małej
architektury w miejscu publicznym: makieta
miasta, wodotrysk z komorą technologiczną, zdrój
wody pitnej, schody terenowe, donice, ławki,
kosze na śmieci, śmietnik z podziemną komorą,
stojaki rowerowe, latarnie oraz bramy na dojściu
do istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
Projekt realizowany w Publicznej Szkole

Uwagi

Posiadamy program prac
konserwatorskich oraz
pozwolenie
konserwatorskie

Posiadamy dokumentacje
projektową oraz
pozwolenie na budowę

Posiadamy program
funkcjonalno - użytkowy

Posiadamy dokumentację
projektową oraz
pozwolenie na budowę

Posiadamy dokumentację

7.

8.

9.

10.

11.

Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020
Poddziałanie 3.2.1 Efektywność
energetyczna w budynkach
publicznych
Regionalny Program
Operacyjny Województwa
Opolskiego 2014-2020
Działanie 5.1 Ochrona
różnorodności biologicznej
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020
Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie
przestrzeni do wspólnych spotkań
Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020
Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego
Program Dziedzictwo Kulturowe
Priorytet I Ochrona Zabytków
Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko
2014-2020
Działanie 2.3 Gospodarka wodno
– ściekowa w aglomeracjach

stan na dzień 05.09.2016r.

IV kwartał 2016r.

Podstawowej nr 3 w Paczkowie. Zakres:
termomodernizacja obiektu poprzez wymianę
pokrycia dachowego, okien, elewacja i izolacja
budynku.
Rozbudowa infrastruktury towarzyszącej,
niezbędnej do realizacji zadań z zakresu ochrony
różnorodności biologicznej – zagospodarowanie
stawu w Paczkowie przy basenie miejskim.

IV kwartał 2016r.

Nabór
X 2016r.
Nabór
X 2016r.

Nabór do
31.10.2016r.

Nabór
jesień 2016r.

projektową, audyt
energetyczny oraz
pozwolenie na budowę

Budowa wiaty
rekreacyjnej w
miejscowości Paczków
przy ul. Miraszewskiego
Zagospodarowanie
Zalewu Paczkowskiego
w miejscowości
Kozielno

W ramach projektu zostanie wybudowana
drewniana wiata rekreacyjna w Paczkowie przy ul.
Miraszewskiego przy Zalewie Paczkowskim
zarówno dla mieszkańców jak i turystów.
W ramach projektu zostanie wybudowany pomost
rekreacyjny z miejscami do cumowania
niewielkich jednostek pływających. nad Zalewem
Paczkowskim w miejscowości Kozielno.

Paczków, dom
(kamienica) Rynek 5
(XVII w): remont
elewacji frontowej,
bocznej i tylnej.

Remont elewacji przedniej, bocznej i tylnej
kamienicy Rynek 5 poprzez uzupełnienie oraz
naprawę okładzin tynkowych, wykonanie powłok
malarskich, renowację elementów wystroju
elewacji.
projekt będzie obejmował:
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Kamienica
- modernizację Stacji Uzdatniania Wody w
Paczkowie.

Posiadamy program
funkcjonalno - użytkowy

Posiadamy dokumentacje
projektową, pozwolenie
konserwatorskie oraz
budowlane
Posiadamy dokumentację
projektową oraz
pozwolenie na budowę

