Nazwa przedsięwzięcia

W|aściwość
Stron
(Stronarzqdowa/
Strona
samorządowa)

Obwodnica Nysy w ciągu DK

Stronarzqdowa

Przewidywane
źrod|o

przedsięwzięcia
WarunkireaIizacji

finansowania
właściwy

Przedsięwzięcie
ujętew załączniku
6 PBDKna lata 201i * 2015.

krajowy
program

Nr 41 i 46

operacyjnyna
lata 20142020
Budowa obwodnicy m.

Strona

Czarnowqsy

samorrqdowa

Budowa ciqgu
komunikacyjnego na osi
pÓłnoc.południe . droga

samorzqdowa

Strona

RPO

RPO

Przedsięwzięcie
zgłoszone
do rea|izacjiz RPo przezstronĘ
uzależniona
samorzqdową.
Rea|izacja
od wynikÓw negocjacji
z KE.
Przedsięwzięcie
zg|oszonedo realizacjiz RPo przezstronę
ReaIizacja
samorządową.
uza|eżniona
od wynikÓw negocjacji
z KE.

woiewÓdzka Nr 454

Pracena linii kolejowej E 30
odcinekKqdzierzynKoźle*
OpoleZachodnie

5trorla rzqdowa

Pracena linii kolejowejC-E30
adcinekOpoleGroszowiceJe|cz_ WrocławBrochÓw odcinkina tereniewoj.
opołskiego

Stronarzqdowa

Prace na liniikolejowej lłr 143
odcinek Kluczbork * oleśnica
* WrocłatryMiko|ajÓw łdcinki na terenie woj"
apolsklego

Strona rządowa

Frac* na liniach kolejowych

Strona rządowa

Connecting
Europe Facility
( d a l e j ;C E F )

CEF

Przedsięwzięcie
wpisanedo Dl do StrategiiRozwojuTransportu
{poz.3) na liścieprojektÓwkolejowycho znaczeniukrajowyrn.W
zakresieCEF realizacjauzależniona
od rozstrzygnięć
CEF'
Przedsięwzięcie
Wpisanedo D1do 5trategiiRozwojuTransportu
(poz.16) na liścieprojektÓwkolejowycho znaczeniukrajowym'
W zakresieCEF reaIizacja
od rozstrzygnięĆ
CEf.
uza|eżnłona

w|aściwy
krajowy
pragram

Przedsięwzięcie
wpisanedo Dl do StrategiiRozwojuTranspcfiu
projektÓwkołejowych
o znaceeniukraj*wyrn,
{poz'35}na liście

operacyjnyna
lata f074 fafa

fdr 1.53, 799,68L, 68f,872
odclnek Traszek PÓłnoc *
ftudełenlec6|lwicki * Stare
K o ź i e* o d c i n k łn a t e r e n i e

krajowy

#ponskiernobilne!aspraw łienie tranrportu
zbiatłwega regianu
ła Ełornerac1l
opo lskiej
lr,lodernizacja1az6w
na odcinku
odrzafłskłch
vrłzarządzieRZGW Wrocław.
woj. opolskie,etap l;
WrÓblin,
{3arruszkowice,
Zwanowicr!Modernlzacla
jaeowodrza skichna odcinku
w zarządzieRZ6W Wrocław-

Przedsięwzięcie
wpisanedo D|do StrategiiRozwojuTransportu
(poz.a3) na |iście
projektÓWkolejowycho znaczeniukrajowynr"

program
operacyjny na
l, li. fa74*

wa1" łp*łsklega

?rac* na linii kolejowej E-59
nx odclnku Kądzienyn Kaź|eChałupki{granicapa stwa}
Połepsłeniejakościusług
pf I-ęVr
al,łwych po p rzez
p#pr autę stanu technicznego
linii kolejowycho znaczeniu
r*gionalnym

właściwy

f02a
Strona rządowa

CEF

Strona
samorządowa

RPO

litrcna
samorzqdowa

RPO

Realizacja projektu uza|eżnionaod wynikÓw negocjacjiz K[.

Strona ruądowa

wtaściwy

Pnedsięwzięcie wpisane do Dl {poz. 5} na |iścieprojektÓw
wodnych śrÓd|ądowych.
Realizacja uza|eżnionaod spełnienia warunkowości ex:łnr8.

krajowy
program

Przedsięwzlęciewpisane do D|do StrategiiRozwojuTransportł.r
projektÓw kolejowycho znacleniu krajowyrn"
{poz"łr} na |iście
W zakresieCEF realizaciauzależniona
od rozstrzvpnieć
CtF.
W ramach RPO Woj. OpolskiegofA74 - 2020 zaakceptowane
linii kolejowej nr 287 Nysa *
zostaly projekty:,,Revvitalizacja
linii
Opole", ,,Rewitalizacja kolejowychNr 301 i Nr 293 na
odcinkuopo|e- K|uczbork,,;
linii ko|ejowej|tr 28E
oRewitalłzacja
ww' odcinkÓw za|eżnaod wyniktrw
Nysa_ Brzeg''.Rea|izacja
negociacii Programuz KE.

operacyjnyna
lara 201"42024

woi. opolskie,etap ll;

l0

