
Planowane do realizacji  

 

LP Tytuł projektu Źródło 
współfinansowania   

Zakres projektu  Koszty 
całkowite 

Poziom  
dofinansowania  

Planowany okres 
realizacji projektu 

Status projektu 

1.  Budowa 
infrastruktury 
turystycznej w 
otoczeniu 
zbiornika 
Klimkówka: Parku 
Rekreacji 
Rodzinnej na 
Magurze 
Małastowskiej 
wraz ze ścieżką 
zdrowia, ścieżką 
narciarstwa 
biegowego 
Magura 
Małastowska-
Krzywa oraz 
Centrum 
Narciarstwa 
Biegowego i 
Rekreacji 
Rodzinnej w 
Krzywej. 

REGIONALNEGO 
PROGRAMU 
OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO NA 
LATA 2014-2020  
Poddziałanie 6.3.3 
Zagospodarowanie 
rekreacyjne i 
turystyczne otoczenia 
zbiorników wodnych 

Przedmiotem projektu 
jest : 
1.Budowa Parku 
Rekreacji Rodzinnej na 
Magurze Małastowskiej 
wraz ze ścieżką zdrowia 
(dł. ok.6,6 km)- budowa 
urządzeń turystycznych: 
platformy widokowej, 
ścieżek, placu 
zabaw, montaż opraw 
oświetlenia z bateriami 
fotowoltaicznymi 
2.Budowa ścieżek 
narciarstwa biegowego 
– Magura Małastowska 
– Krzywa -ok. 
Wyznaczenie ścieżki po 
istniejących drogach i 
duktach leśnych o 
długości 7.1 km. 
Montaż 
oznakowania oraz 
dwóch ławostołów 
3 Budowa Centrum 
Narciarstwa Biegowego 
i Rekreacji Rodzinnej w 

2 822105,01zł  75,00% Od 09-01-2017 do 28-06-

2019 
Projekt na etapie 
oceny 
merytorycznej  



Krzywej 

2.  Podniesienie 
jakości usług 
publicznych 
poprzez 
stworzenie 
centrum 
społeczno-
edukacyjnego w 
miejscowości 
Sękowa 

REGIONALNEGO 
PROGRAMU 
OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO NA 
LATA 2014-2020  
Działanie 11.2 

Odnowa obszarów 

wiejskich 

Przedmiotem projektu 
jest kompleksowy 
rozwój obiektów i 
przestrzeni publicznej w 
centrum i w północnej 
części obszaru 
rewitalizacji 
miejscowości Sękowa, 
w celu realizacji 
zadań podnoszących 
standardy życia 
mieszkańców, w tym: 
1. Rozbudowa i 
modernizacja 
budynków Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 
w Sękowej; 
2. Modernizacja i 
rozbudowa sal 
dydaktycznych i 
zaplecza przedszkola w 
Sękowej; 
3. Budowę boiska przy 
Zespole Szkolno-
Przedszkolnym; 
4. Przebudowa układu 
komunikacyjnego w 
obszarze funkcji 
publicznych (Zespół 
Szkolno-Przedszkolny, 
Przedszkole, Urząd 
Gminy, tereny 

7 785 393,85zł 75,00% Od 02-10-2017 do 31-12-

2019 
Projekt na etapie 
oceny formalnej 



rekreacji), w tym 
podniesienie jakości 
i bezpieczeństwa 
ciągów 
komunikacyjnych, 
stworzenie terenów 
zielonych, parkingów i 
przystanku 
autobusowego. 
5. Rozbudowę 
istniejącego Domu 
Pomocy Społecznej oraz 
stworzenie w nim 
miejsc dziennego 
pobytu, a także 
zagospodarowanie 
położonego w 
sąsiedztwie obiektu 
budynku 
pomocniczego jako 
centrum turystycznego, 
obsługiwanego przez 
seniorów. 

3.  „Kompleksowa 
modernizacja 
energetyczna 
budynków 
użyteczności 
publicznej na 
terenie Związku 
Gmin Ziemi 
Gorlickiej” 

REGIONALNEGO 
PROGRAMU 
OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO 
NA LATA 2014-2020  
Poddziałanie 4.3.2 

Głęboka modernizacja 

energetyczna 

budynków 

Przedmiotem projektu 
jest termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej na terenie 
gminy Sękowa w 
miejscowościach 
Sękowa 252 –Urząd 
Gmin, Siary 29 -sala 
gimnastyczna, Ropica 
Górna 29-przedszkole, 

Dla wszystkich 
partnerów 
 23 701 
744,77zł 

60,00% Od 31-08-2016 do 30-06-

2019 

Projekt na 

etapie 

realizacji 



użyteczności 

publicznej – spr 
Męcina Wielka 89 
Szkoła   zakres prac 
będzie wynikać z 
wynika z 
przeprowadzonych 
audytów 
energetycznych 

4.  „ Ograniczenie 
niskiej emisji na 
terenie Związku 
Gmin Ziemi 
Gorlickiej przez 
wykorzystanie 
urządzeń 
grzewczych na 
paliwa stałe 
oraz 
Odnawialnych 
Źródeł Energii” 

REGIONALNEGO 
PROGRAMU 
OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO 
NA LATA 2014-2020  
Poddziałanie 4.4.2 

Obniżenie poziomu 

niskiej emisji – spr 

Przedmiotem projektu 
jest wymiana 
nieefektywnych kotłów 
na paliwa stałe 
należących do 
mieszkańców ZGZG na 
nowe źródła ciepła 
spalające gaz lub 
biomasę. 

Dla wszystkich 
partnerów  
3 421 660,00zł 

98,50% Od 01-09-2017 do 31-08-
2020 

Projekt na etapie 
oceny formalnej 

5.  „Ograniczenie 
niskiej emisji na 
terenie Związku 
Gmin Ziemi 
Gorlickiej przez 
wykorzystanie 
urządzeń 
grzewczych  na 
biomasę oraz 
Odnawialnych 
Źródeł Energii” 

REGIONALNEGO 
PROGRAMU 
OPERACYJNEGO 
WOJEWÓDZTWA 
MAŁOPOLSKIEGO 
NA LATA 2014-2020  
Poddziałanie 4.3.3 

Obniżenie poziomu 

niskiej emisji 

(paliwa stałe) – spr 

Przedmiotowy projekt 
ma na celu obniżenie 
poziomu niskiej emisji 
na obszarze Związku 
Gmin Ziemi Gorlickiej 
oraz na obszarze Gminy 
Łużna poprzez wymianę 
nieefektywnych 
kotłów na paliwa stałe 
na nowe źródła ciepła 
spalające efektywnie 
węgiel lub biomasę. 

Dla wszystkich 
partnerów 
 3 408 270,00zł 

98,50% Od 01-09-2017 do 31-08-

2020 
Projekt na etapie 
oceny formalnej 

6.  „Rozbudowa       



systemu 
ekologicznego 
transportu 
sposobem na 
zmniejszenie 
zanieczyszczenia 
powietrza i 
wyższy komfort 
podróżowania 
w obszarze 
funkcjonowanie 
miasta Gorlice” 

7.  „ Budowa i 
przebudowa 
systemu 
zbiorowego 
zaopatrzenia w 
wodę i 
odprowadzania 
ścieków Gmin 
Ziemi Gorlickiej” 

      

8.  „Rozwój 
infrastruktury 
produkcji 
energii ze źródeł 
odnawialnych 
na terenie Gmin 
Ziemi Gorlickiej” 

      

9.  „Wsparcie służb 
ratowniczych” 

      



10.  „Rewitalizacja 
otoczenia  
zabytkowego 
kościółka w 
Sękowej” 

      

11.         

12.         

 


