
                                                                                                                                       

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Operacja ,,Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)”  mająca na celu  wzrost 
atrakcyjności miasta poprzez modernizację istniejącego punktu widokowego na Górze Szubienicznej w 
Głuchołazach, współfinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 
,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”     
w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 
Miejsce realizacji operacji: Głuchołazy, Gmina Głuchołazy, powiat nyski, województwo opolskie. 

Beneficjent: Gmina Głuchołazy                                                                                                                           
Koszt całkowity operacji : 202 600,00zł,                                                                                                               
Kwota dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 126 228,00zł.                                                                                         
Poziom refundacji kosztów kwalifikowalnych: 63,63%                                                                               

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 został złożony w ramach realizacji LSR LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór                            
W dniu 29 maja 2020 Gmina Głuchołazy podpisała  umowę z Województwem Opolskim o przyznanie 
pomocy na realizację operacji pn. ,, Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego 
(deszczochronu)”. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy - Prawo 
zamówień publicznych wybrany został wykonawca zadania. 

Zakres rzeczowy operacji obejmował : wykonanie robót ziemnych, remont drewnianej konstrukcji istniejącej 
wiaty widokowej (deszczochronu), montaż kostek obrotowych dot. zwierząt – Światowid oraz hotelu dla 
owadów, wykonanie z bloków granitowych  schodów prowadzących do deszczochronu, montaż elementów 
małej architektury (3szt. stojaków rowerowych, 3 szt. ławek, 2 szt. koszy na śmieci), wykonanie stanowiska 
lunety widokowej bez mechanizmu wrzutowego, budowę dojścia do punktu widokowego, odchwaszczanie 
terenu.  

W listopadzie 2020 zakończone zostały prace dot. realizacji operacji i obiekt został oddany do użytku. 

Efektem realizacji operacji jest 1 zmodernizowany dzięki wsparciu z LSR obiekt infrastruktury turystycznej i 
rekreacyjnej, co przyczyni się do rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej 
 

Obecnie trwa rozliczanie zadania z instytucją dofinansowującą. 

 


