Název projektu
Možný zdroj financování z fondů EU
poznámka
Obnova lázní Běloves, včetně revitalizace okolí lázní
ROP SV 2.2. - Rozvoj měst
OP ŽP 6.5. - Podpora regenerace urbanizované krajiny 
Na obnovu lázní žádá partner sám, město financuje pouze doprovodnou část: 
ROP SV – revitalizace a regenerace parků a jiných veřejných prostranství,
OP ŽP – obnova a rozvoj zeleně v sídelním prostředí
Revitalizace sídliště Běloves

Z IOP 5.2. lze čerpat pouze v rámci IPRM, z ROP 2.2. nelze financovat revitalizaci veřejných prostranství v rámci panelových sídlišť
Rekonstrukce budovy pro ZUŠ
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst

Společenské a kulturní centrum
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
Může spadat do VP, vhodné konzultovat s pracovníky Úřadu RR
Rekonstrukce hřiště Hamra
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst

Regenerace Karlova náměstí a okolí
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
OP ŽP - 6.5. Podpora regenerace urbanizované krajiny
ROP SV – revitalizace a regenerace náměstí, 
OP ŽP – obnova a rozvoj zeleně v sídelním prostředí
Cyklostezky v Náchodě 
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2.2  - Podpora rozvoje cestovního ruchu  
ROP SV 1.2. - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území
OP PS ČR – Polsko - projekt musí mít výrazný přeshraniční dopad a polského partnera, projekt a žádost musí být vypracována společně, musí být zvolen vedoucí partner
Autobusový terminál a revitalizace prostoru před nádražím
ROP SV 1.2. - Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území  
ROP SV - 2.2. Rozvoj měst
ROP SV 1.2. – výstavba přestupního terminálu, ROP SV 2.2. – revitalizace prostoru před nádražím
Regenerace Masarykova náměstí a okolí 
ROP SV 2.2. - Rozvoj měst 

Rekonstrukce budovy polikliniky
ROP SV 2.2. - Rozvoj měst
OP ŽP 3.2. - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry
ROP SV -  modernizace zdravotnických zařízení formou zejména obnovy vnitřního vybavení a nezbytných stavebních úprav, zařízení nesmí být součástí národní sítě 
OP ŽP - zateplení budovy (nutný energetický průkaz budovy)
Oprava místních komunikací
Pouze z vlastních zdrojů města

Rekonstrukce zimního stadionu
ROP SV 2.2 - Rozvoj měst
Pouze komplexní rekonstrukce 
Rekonstrukce krytého bazénu
ROP 2.2. Rozvoj měst

Rozvoj cestovního ruchu - společný projekt s Klodzkem 
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2.2. Podpora rozvoje cestovního ruchu
Projekt musí mít skutečný přeshraniční dopad a partnera z polské strany
Spolupráce a výměna zkušeností v oblasti CR
OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko 2.3. - Podpora rozvoje cestovního ruchu
Projekt musí mít skutečný přeshraniční dopad a partnera z polské strany
Projekty DDM na vzdělávání a rozvoj LZ
OP LZZ
Bude specifikováno dle charakteru projektů
Revitalizace parků a dětských hřišť na území Náchoda
ROP SV 2.2. - Rozvoj měst
Musí splňovat minimální výši způsobilých výdajů ve výši 5 mil. Kč na projekt
Zimní běžecké trasy v Dobrošově
ROP SV 3.1. - Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR
Musí splňovat minimální výši způsobilých výdajů ve výši 5 mil. Kč projekt
Rekonstrukce parku a hřiště u DDM
ROP SV 2.2. - Rozvoj měst
Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 5 mil.Kč na projekt
Rekonstrukce Bartoňovy vily
ROP SV 2.2. - Rozvoj měst
Musí být ve vlastnictví města
Rekonstrukce nemocnice
ROP SV 2.2. - Rozvoj měst
ROP SV -  modernizace zdravotnických zařízení formou  zejména obnovy vnitřního vybavení a nezbytných stavebních úprav, zařízení nesmí být součástí národní sítě 
OP ŽP - zateplení budovy (nutný energetický průkaz budovy)


