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NaleŜy 
zwiększyć 

warto ść projektu 
do 1 mln.

75%1.000.000,00 PLN

I nabór
4.09.-4.10.2009r.

II nabór
4.02.-7.03.2011r.

UwagiWysoko ść 
dofinansowania

Minimalna warto ść projektuTermin składania wniosków

Sieć ciepłownicza – etap II 

Warto ść projektu: 600.000,00 PLN

Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii5.5.

Środowisko i energetyka przyjazna środowiskuOP 5



Wysoko ść 
dofinansowania

75%1.000.000,00 PLN

Minimalna warto ść projektu

I nabór
4.09.-4.10.2009r.

II nabór
4.02.-7.03.2011r.

Termin składania 
wniosków

Kompleksowa Termomodernizacja: Szkoły Podstawowej n r 1 
w Skarszewach, Przedszkola nr 1,

GOZ w Skarszewach, GOPS w Skarszewach

Szacunkowa ł ączna warto ść projektu: 1.942.000,00 PLN 

Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii5.5.

Środowisko i energetyka przyjazna środowiskuOP 5



85%400.000,00 PLNlipiec – sierpie ń 2008r.

UwagiWysoko ść 
dofinansowania

Minimalna warto ść projektuTermin składania 
wniosków

Kolektor burzowy na Pl. Gen. J. Hallera
i ul. Wybickiego

Szacunkowa warto ść projektu: 2.200.000,00 PLN

Lokalna infrastruktura drogowa8.1.1.

Lokalna infrastruktura podstawowaOP 8



85%
Maksymalna warto ść projektu 

co do zasady nie mo Ŝe 
przekroczy ć 4.000.000,00 PLN

kwiecie ń – maj 2009r.

Uwagi
Wysoko ść 

dofinansowania
Minimalna / maksymalna                

warto ść projektu
Termin składania wniosków

Konserwacja i odbudowa murów obronnych przyległych do 
ulic Zdu ńskiej i Szkolnej z rekonstrukcja baszty naro Ŝnej okr ągłej 

i baszty prostok ątnej

Warto ść kosztorysowa projektu: 2.100.000,00 PLN

Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy8.1.2.

Lokalna infrastruktura podstawowaOP 8



85%

Maksymalna warto ść 
projektu co do zasady nie 

moŜe przekroczy ć 
4.000.000,00 PLN

kwiecie ń – maj 2009r.

Uwagi
Wysoko ść 

dofinansowania
Minimalna / maksymalna                

warto ść projektu
Termin składania wniosków

Rewitalizacja i renowacja obiektów zabytkowych 
(Zamek Joannitów, plac zamkowy)

oraz rynku Skarszewskiego

Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy8.1.2.

Lokalna infrastruktura podstawowaOP 8



50%
Co do zasady 

2.000.000,00 PLN
marzec – kwiecie ń 2008r. 

UwagiWysoko ść 
dofinansowania

Minimalna warto ść projektuTermin składania 
wniosków

Budowa oczyszczali w Pogódkach

Szacunkowa warto ść projektu: 5.100.000,00 PLN

Lokalna infrastruktura ochrony środowiska8.2.

Lokalna infrastruktura podstawowaOP 8



Uwagi

85%

Wysoko ść 
dofinansowania

Co do zasady 400.000,00 PLN

Minimalna warto ść projektu

marzec – kwiecie ń 2009r.

Termin składania wniosków

Rozbudowa kompleksu sportowego na stadionie miejski m – etap II

Wartość projektu: 400.000,00

Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury9.1.

Lokalna infrastruktura spo łeczna i inicjatywy obywatelskieOP 9



Uwagi

85%

Wysoko ść 
dofinansowania

Co do zasady 100.000,00 
PLN

Minimalna warto ść projektu

listopad – grudzie ń 2008r.

Termin składania 
wniosków

Modernizacja i wyposa Ŝenie w sprz ęt medyczny i biurowy GOZ w Skarszewach
raz z fili ą w Pogódkach

Szacunkowa warto ść projektu: 1.250.000,00 PLN

Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia9.2.

Lokalna infrastruktura spo łeczna i inicjatywy obywatelskieOP 9


