
Wnioski o dofinansowanie złożone przez Gminę Paczków od 2015r. 
Lp. Źródło finansowania Termin naboru Tytuł projektu Krótki opis Uwagi 

1. 
Opolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Nabór do 
28.02.2015r. 

Remont konserwatorski 
wieży ratuszowej  w 
Paczkowie 

Remont konserwatorski wieży ratuszowej w 
Paczkowie (czyszczenie muru, roboty tynkarskie, 
konserwacja detali architektonicznych, 
odtworzenie elementów kamiennych konserwacja 
tarcz zegara, stolarki okiennej i drzwiowej. 

 

Wnioskowane 
dofinansowanie: 20.000 zł 
 
Wniosek nie uzyskał 
dofinansowania 

2. 
Opolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Nabór do 
28.02.2015r. 

Konserwacja kamienia, 
renesansowej tarczy 
zegara na wieży ratusza 
w Paczkowie 

Konserwacja kamienia, renesansowej tarczy 
zegara na wieży ratusza w Paczkowie 

Dofinansowanie 23.640,13 
zł. Zadanie zakończone i 
rozliczone. 

3. 

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego 
Program Dziedzictwo Kulturowe 
Priorytet I Ochrona Zabytków 

 
Do 31.10.2015r. 

 
Wniosek złożony 

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. 

Całkowita wartość 
zadania: 50 391,20 zł  
Wkład własny: 25 195,60  
(50 %) 
Wniosek nie otrzymał 
dofinansowania 

4. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 2014-2020 
Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie 
kształcenia ogólnego 

10.11.2015r. – 
02.12.2015r. 

 
Wniosek złożony „Szkoły Marzeń w 

Gminie Paczków” 

Projekt skierowany do szkół podstawowych z 
terenu Gminy Paczków: PSP nr 2 w Paczkowie, 
PSP nr 3 w Paczkowie, Szkoła Podstawowa w 
Kamienicy, Szkoła Podstawowa w 
Trzeboszowicach. 
Zakres projektu: dodatkowe zajęcia w szkołach, 
kursy, warsztaty dla kadry pedagogicznej, 
pomoce dydaktyczne i naukowe. 

Całkowita wartość zadania  
1.859.775,00 zł 
 
Wniosek na liście 
rezerwowej. 
Złożone odwołanie.  

5. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 2014-2020 
Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie 
kształcenia ogólnego 

10.11.2015r. – 
02.12.2015r. 

 
Wniosek złożony 

 

„Gimnazjum Marzeń w 
Gminie Paczków” 

Projekt skierowany do Gimnazjum Publicznego w 
Paczkowie. 
Zakres projektu: dodatkowe zajęcia w szkole, 
kursy warsztaty dla kadry pedagogicznej, pomoce 
dydaktyczne i naukowe. 

Całkowita wartość zadania   
911.424,00 zł. 
Wniosek na liście 
rezerwowej. 

6. 
Opolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków  

Nabór do 
28.02.2016r. 

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

Prace obejmą renowację elewacji przedniej, 
bocznej oraz tylnej kamienicy poprzez 
uzupełnienie oraz naprawę okładzin tynkowych; 
wykonanie powłok malarskich; renowację 
elementów wystroju elewacji tj. opasek okiennych, 
gzymsów podokiennych , dekoracji 
przedstawiającej lwa (elewacja frontowa). 
Ponadto wykonana zostanie wymiana stolarki, 
elementów odwodnienia dachu (rynny, rury 
spustowe) oraz remont ogniomurów i kominów. 
Nastąpi renowacja stalowej balustrady, kraty 
okiennej oraz wykonanie obróbek blacharskich 
(elewacja, dach). 

Całkowita wartość netto: 
51.801,31 zł. 
Wnioskowane 
dofinansowanie: 15.000 zł. 

7. 
Opolski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków 

Nabór do 
28.02.2016r. 

Przygotowanie projektu 
budowlanego odbudowy 
ruin kościoła 
cmentarnego w 

Przygotowanie projektu budowlanego odbudowy ruin 
kościoła cmentarnego w Paczkowie oraz  stworzenia 
„Parku Pamięci.” 

Całkowita wartość 
projektu: 60.000 zł. 
Wnioskowane 
dofinansowanie: 30.000 zł 



Paczkowie oraz  
stworzenia „Parku 
Pamięci.” 

8. 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 
Poddziałanie Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii 

01.02.2016r. – 
26.02.2016r. 

 
Wniosek złożony 

„Przebudowa i 
rozbudowa drogi 
gminnej w 
miejscowości 
Ujeździec” 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowę 
drogi w miejscowości Ujeździec w zakresie: 
rozbudowa drogi wewnętrznej, budowa 
odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa), 
przebudowa zjazdów indywidualnych, 
przebudowa wlotów skrzyżowania, przebudowa 
oświetlenia drogowego, usunięcie kolizji z 
istniejącą infrastrukturą techniczną.   
 

Całkowita wartość zadania  
988.409,16 zł 
Dofinansowanie: 
596.706 zł 
 
Poprzetargowo całkowita 
wartość zadania 
531.484,13 zł 
 
Umowa podpisana 
04.07.2016r. 
Przedsięwzięcie 
realizowane. 

9. 

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2014-2020 
Poddziałanie Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, 
ulepszeniem lub rozbudową 
wszystkich rodzajów małej 
infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii 

01.02.2016r. – 
26.02.2016r. 

 
Wniosek złożony 

„Przebudowa drogi 
gminnej w 
miejscowości 
Wilamowa” 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę 
drogi w miejscowości Wilamowa w zakresie: 
przebudowa drogi klasy technicznej D, budowa 
odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa), 
przebudowa zjazdów indywidualnych, 
przebudowa wlotów trzech skrzyżowań, usunięcie 
kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 
(przebudowa sieci elektroenergetycznej). 

Całkowita wartość zadania 
1.548.271,10 zł. 
Dofinansowanie: 
954.381 zł 
 
Umowa podpisana 
04.07.2016r. 
Realizacja w 2017r. 

10. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu 

Nabór ciągły. 
 

Wniosek złożony 
04.04.2016r 

„Warsztaty 
ekologiczno-
artystyczne „EKO-
RABAN” 
 

Wniosek dot. edukacji ekologiczne – segregacja 
odpadów. Zorganizowanie warsztatów 
ekologiczno – artystycznych EKO-RABAN, zakup 
zestawów pojemników do segregacji, drzew i 
krzewów, wykład nt. segregacji, zakup nagród dla 
dzieci. 

Całkowita wartość 
zadania: 7 252,40 zł  
Wkład własny:  5 800,00 
(79,97%) 
Wniosek nie otrzymał 
dofinansowania 

11. 
Ministerstwo Sportu i Turystyki 
Program Rozwoju Szkolnej 
Infrastruktury Sportowej 2016 

Nabór 
01.03.2016r. –  
22.04.2016r. 

„Remont boiska 
sportowego przy 
Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym w 
Trzeboszowicach” 

Projekt zakłada renowację istniejącego boiska 
szkolnego znajdującego się na terenie Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Trzeboszowicach. 

Całkowity koszt brutto: 
387.953,65 zł. 
Dofinansowanie: 
128.024,70 zł. 
Trwa weryfikacja wniosku. 

12. 

Województwo Opolskie i 
Ministerstwo Rozwoju 
Konkurs dotacji Przygotowanie 
lub aktualizacja programów 
rewitalizacji 

Nabór do 
18.04.2016r. 

„Opracowanie 
Lokalnego Programu 
Rewitalizacji Miasta 
Paczków do roku 2023” 

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Miasta Paczków do roku 2023, promocja projektu 
(artykuły w prasie, plakaty), konkurs plastyczny, 
biegły rewident. 

Całkowity koszt zadania 
46.000 zł. 
Dofinansowanie 41.400 zł 
Podpisana umowa o 
dofinansowanie. Trwa 
realizacja. 

13. 

Regionalny Program 
Operacyjny Województwa 
Opolskiego 2014-2020 
Poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo 
kulturowe i kultura na obszarach 
przygranicznych 

04.05.2016r. - 
11.05.2016r. 

 
Wniosek złożony 

"Zwiększenie 
dostępności do 
zasobów dziedzictwa 
kulturowego w powiecie 
nyskim poprzez remont 
konserwatorski Ratusza 

Projekt partnerski  z Gminą Otmuchów.  Lider- 
Gmina Paczków. Przedmiotem projektu jest: - 
remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w 
Paczkowie w zakresie elewacji 
budynku głównego, stolarki okiennej i drzwiowej 
oraz remont konserwatorski Pałacu Biskupiego w 

Całkowita wartość zadania 
1.108.518,59 zł 
Wartość zadania po 
stronie Gminy Paczków  
598.860,23 zł 
 



Miejskiego w Paczkowie 
oraz Pałacu Biskupiego 
w Otmuchowie" 

Otmuchowie w zakresie dachu, stolarki okiennej i 
drzwiowej, a także schodów zewnętrznych. Zakup 
nagłośnienia, ścianek/witryn wystawienniczych 
oraz infokiosków.  

Wniosek w trakcie 
weryfikacji. 

14. 

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

Nabór do 
12.05.2016r. 

Wirtualne oko kultury 
pogranicza Paczkowsko 
- Javornickiego 

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 

Całkowita wartość projektu 
18.413,50 euro. 
Wnioskowane 
dofinansowanie 15.651,47 
euro. 
Wniosek nie otrzymał 
dofinansowania. 

15. 

Program Współpracy 
Transgranicznej Republika 
Czeska – Polska 
INTERREG V-A 
Oś 2 Rozwój potencjału 
przyrodniczego i kulturalnego 
na rzecz wspierania 
zatrudnienia  

Nabór do 
31.05.2016r. 

„Paczków i Jawornik. 
Dwa miasta, jedna 
historia” 

W ramach projektu: budowa altan rekreacyjno – 
wypoczynkowych, przygotowanie przewodnika w 
4 wersjach językowych, druk billbordów i naklejka 
3 tablic wolnostojących, zakup gadżetów 
promocyjnych, fotościanka reklamowa, 
organizacja historycznego rajdu rowerowego, 
tablice informacyjne, odnowa – rewitalizacja 
zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie, rozwój 
transgraniczny produktu turystycznego, 
wyznaczenie szlaku pieszo – rowerowego, 
stworzenie Transgranicznego Centrum informacji 
Turystycznej oraz tworzenie Muzeum 
Regionalnego w budynku byłego sądu w 
Javorniku. 

Całkowita wartość projektu 
3.807.545 euro. 
Dofinansowanie 3.236.413 
euro. 
 
 
 
Wniosek w trakcie 
weryfikacji. 

16. 

Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020 
Działanie 2.3 Gospodarka wodno 
– ściekowa w aglomeracjach 

Nabór do 
01.08.2016r. 

Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej 
na terenie aglomeracji 
Paczków 

Projekt będzie obejmował:  
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Paczków, w rejonie ul. Konopnickiej, 
Wyspiańskiego, Prusa, Kochanowskiego, 
Reymonta, Norwida 
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Kozielno 
- budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Paczków ul. Robotnicza 
- modernizację oczyszczalni ścieków w 
Paczkowie – budowa zbiornika retencyjnego 
ścieków dopływających 
- zakup urządzenia ssąco – płuczącego. 

Całkowita wartość projektu 
12.713.703,61 zł 
Wnioskowane 
dofinansowanie 
5.899.778,33 zł 
 
Wniosek w trakcie 
weryfikacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


