Załącznik nr 3: Lista planowanych projektów rewitalizacyjnych (Lista A)
Lp.

Podmiot
zgłaszający

Tytuł projektu

Cele

Remont
z
przebudową
Gminnego Ośrodka Kultury w
Śniadowie, ul. Ostrołęcka 13
1

Termomodernizacja budynku i
prace zewnętrzne.
C. 3.1.3.

Gmina Śniadowo

C.3.2.1.

2

Podmiot prywatny

Przebudowa domu Parafialnego
pod potrzeby domu samotnej
matki lub żłobek, lub dom
opieki
pobytu
dziennego
seniorów, ul. Ostrołęcka 3

C.2.1.2.
C.3.1.1.
C.3.1.2.

3

4

5

6

Gmina Śniadowo

Gmina Śniadowo

Gmina Śniadowo

Gmina Śniadowo

Rozbudowa i przebudowa
budynku Urzędu Gminy z
przystosowaniem obiektu dla
osób niepełnosprawnych, ul.
Ostrołęcka 11

Przebudowa i
termomodernizacja Budynku
Komunalnego, ul. Rynek 1
Dokończenie zagospodarowania
układu przestrzennego Rynku w
Śniadowie poprzez ułożenie
nowej nawierzchni asfaltowej
na ul. Rynek
Przebudowa i
Termomodernizacja budynku
Komunalnego przy ul.

Przedmiot projektu

C.3.1.3.
C.3.2.1.

C.3.2.2.

C.2.1.3.
C.3.1.2.

C.1.1.1.
C.3.1.1.
C.3.2.2.

Remont pomieszczeń Ochotniczej
Straży Pożarnej w Śniadowie. -Remont pomieszczeń Gminnego
Ośrodka Kultury.
Termomodernizacja i
przystosowanie pomieszczeń na
potrzeby domu samotnej matki,
żłobka lub domu opieki pobytu
dziennego seniorów Wykonanie
nowej instalacji co i wodnokanalizacyjnej i elektrycznej.

Rozbudowa istniejącego
budynku, przebudowa
istniejącego budynku z wymianą
stropu na parterze oraz
termomodernizacja. Wykonanie
nowej instalacji co i wodnokanalizacyjnej i elektrycznej.
Prace remontowo- termo
modernizacyjne, montaż
centralnego ogrzewania

Ułożenie nowej nawierzchni z
asfaltobetonu

Wykonanie nowej elewacji z
dociepleniem budynku. Remont
pomieszczeń i klatki schodowej

Lokalizacja

Termin
realizacji

Planowany efekt
rewitalizacji

Typ projektu

2020-2024

Wyremontowany
budynek użyteczności
publicznej,
podniesienie oferty
GOK

inwestycyjny

2019-2027

Poprawa warunków
życia mieszkańców

inwestycyjny

2020-2024

Wyremontowany
budynek użyteczności
publicznej, Poprawa
warunków życia
mieszkańców

inwestycyjny

2020-2024

Poprawa warunków
życia mieszkańców

inwestycyjny

2020-2024

Rewitalizacja
przestrzeni publicznej

inwestycyjny

2020-2024

Poprawa warunków
życia mieszkańców

inwestycyjny

Śniadowo
ul.
Ostrołęcka
13

Śniadowo
ul.
Ostrołęcka 3

Śniadowo
ul.
Ostrołęcka
11

Śniadowo
ul. Rynek 1

Śniadowo
ul. Rynek

Śniadowo
ul.
Łomżyńska

7

Gmina Śniadowo

Łomżyńskiej 2

wewnątrz budynku

Przebudowa części budynku
Szkoły
Podstawowej
w
Śniadowie
z
wymianą
drewnianych
stropów,
termomodernizacją obiektu i
remontem
Gminnego
Przedszkola, ul. Łomżyńska 29.

Wymiana stropów drewnianych
na żelbetowe w najstarszej części
szkoły. Wykonanie nowej
elewacji z dociepleniem ścian.
Wykonanie poddasza użytkowego
z przeznaczeniem na sale
lekcyjne. Wymiana instalacji co i
wodno-kanalizacyjnej i
elektrycznej. Przebudowa
istniejącej infrastruktury
technicznej w tym ciągu
kuchennego wraz z zapleczem
oraz części dydaktycznej
przedszkola.

C.1.2.4.
C.3.1.3.
C.3.2.1.

8

9

Gmina Śniadowo

Podmiot prywatny

Zagospodarowanie przestrzeni
rekreacyjno-sportowej w m.
Śniadowo w zakresie: budowy
utwardzenia części działki
budowlanej
–
plac
okolicznościowy i chodnik,
boiska
treningowe
o
nawierzchni trawiastej, siłowni
zewnętrznej, zieleń niskiej –
trawy, remont istniejących
trybun.
Odnowienie kapliczki
przydrożnej z XVI wieku.

C.1.1.2.
C.2.1.1.
C.3.1.1.
C.3.1.2.

budowa utwardzenia części
działki budowlanej – plac
okolicznościowy i chodnik,
boisko treningowe o nawierzchni
trawiastej, siłownia zewnętrzna,
zieleń niska – trawa remont
istniejących trybun

2

Śniadowo
ul.
Łomżyńska
29

2020-2024

2020-2024

Śniadowo
C. 2.1.3

prace restauracyjne kapliczki

C. 3.1.2.

ul.
Kolejowa

inwestycyjny

Wzbogacenie oferty
sportoworekreacyjnej

Śniadowo
ul.
Kolejowa

Poprawa warunków
życia i nauki
mieszkańców.

Poprawa warunków
życia mieszkańców

inwestycyjny

2020-2024

Rewitalizacja
obiektów
zabytkowych

inwestycyjny

2018-2027

Rewitalizacja
obiektów
zabytkowych

inwestycyjny

Szczepankowo
Remont kapitalny budynku
Dworu z XIX wieku
10

Podmiot prywatny

C. 1.1.2.
C.1.1.3.
C.1.1.4.
C. 2.1.3.
C. 3.1.1.

kapitalny remont

Szczepanko
wo, gm.
Śniadowo

C.3.1.2.

11

Gmina Śniadowo

Remont kapitalny budynku po
byłej szkole z przeznaczeniem
na przedszkole i bibliotekę

C. 1.2.4.
C. 2.1.1
C. 3.1.1.
C. 3.2.2.

12

Gmina Śniadowo

Remont budynku Ochotniczej
Straży
Pożarnej
z
termomodernizacją

C. 3.1.1.
C. 3.1.3.

13

Gmina Śniadowo

Budowa sali gimnastycznej
przy szkole Podstawowej w
Szczepankowie

Wykonanie nowej elewacji z
dociepleniem budynku. Wymiana
instalacji co i wodnokanalizacyjnej i elektrycznej.
Przystosowanie pomieszczeń na
potrzeby przedszkola i biblioteki

Szczepanko
wo, gm.
Śniadowo

2020-2024

Poprawa warunków
życia i nauki
mieszkańców.

inwestycyjny

Wykonanie nowej elewacji z
dociepleniem budynku. Remont
świetlicy i pomieszczeń
przeznaczonych dla OSP
Szczepankowo.

Szczepanko
wo, gm.
Śniadowo

2020-2024

Wyremontowany
budynek użyteczności
publicznej

inwestycyjny

budowa sali gimnastycznej

Szczepanko
wo, gm.
Śniadowo

2020-2024

Poprawa warunków
życia i nauki
mieszkańców.

inwestycyjny

prace konserwacyjne
zabytkowego kościoła

Szczepanko
wo, gm.
Śniadowo

2018-2027

Rewitalizacja
obiektów
zabytkowych

inwestycyjny

2018-2020

Poprawa warunków
życia mieszkańców
znajdujących się w
szczególnej sytuacji
życiowej

inwestycyjny

C. 1.2.4.
C. 2.1.1.
C. 3.2.1.
C. 3.2.2.

14

Podmiot prywatny

Konserwacja
zabytkowego
Kościoła Rzymsko-katolickiego
z XVI wieku.

C. 1.1.2.
C. 2.1.3.
C. 3.1.3.

Uśnik

15

Podmiot prywatny

Przystosowanie budynku po
byłej szkole podstawowej pod
potrzeby domu opieki nad
osobami w podeszłym wieku i
niepełnosprawnymi

C. 2.1.2.
C. 3.1.2.
C. 3.2.2.

przystosowanie budynku do
potrzeb domu opieki nad
osobami starszymi

Uśnik, gm.
Śniadowo

Załącznik 4 Lista pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych ( Lista B)
Lp.

1

2

Podmiot
zgłaszający

Gmina Śniadowo

Gmina Śniadowo

3

Gmina Śniadowo

4

Gmina Śniadowo

Tytuł projektu

Szkolenia z zakresu zakładania
działalności gospodarczej

Organizacja warsztatów dla
osób zagrożonych bezrobociem,
ze szczególnym
uwzględnieniem bezrobotnych
długotrwale
Organizacja kursów
zawodowych i dokształcanie
osób bezrobotnych

Podnoszenie jakości nauczania
w szkołach

Cele

1.1.1.

Przedmiot projektu
Szkolenie osób bezrobotnych lub
pracujących chcących założyć
działalność gospodarczą
(procedura zakładania
działalności, podstawy
rachunkowości, marketingu,
ekonomii, zagadnienia prawne)

Lokalizacja

Termin
realizacji

Typ projektu

Koszt

30000
Gmina
Śniadowo

2019-2026

nieinwestycyjny

30000
1.2.2.
1.2.3.

1.2.1.

1.2.4.

Szkolenia z zakresu efektywnego
poszukiwania zatrudnienia

Organizacja kursów zawodowych
w zależności od zapotrzebowania
na rynku pracy
Organizacja kółek zainteresowań,
spotkania tematyczne, pomoc w
nauce osobom z niskimi
wynikami, organizacja
konkursów

Gmina
Śniadowo

2019-2026

nieinwestycyjny

Gmina
Śniadowo

2019-2026

nieinwestycyjny

Gmina
Śniadowo

2019-2026

nieinwestycyjny

50000

50000

