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Sfinansowane z funduszy UE

Lista projektów realizowanych przez Gminę
Końskowola

I. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020
Rozbudowa systemu wodno kanalizacyjnego na terenie Gminy Końskowola
Zielona energia szansą rozwoju Gminy Końskowola
Projekt partnerski pn.: "Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe
województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla
Ochotniczych Straży Pożarnych".
Dostosowanie zabytkowego ratusza wraz z otoczeniem na cele kultury oraz promocji tradycji
szkółkarskich
"Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Końskowola"
Projekt partnerski pn.: "Rozwój zrównoważonego transportu łączącego Puławy i jego obszar
funkcjonalny"
Projekt partnerski pn.: "Utworzenie placówek świadczących pomoc osobom wykluczonym
lub zagrożonym wykluczeniem społecznym na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Miasta Puławy".
II. Projekty zrealizowane
"Budowa budynku zaplecza socjalnego i modernizacja boiska sportowo-rekreacyjnego w
Końskowoli"
"Budowa drogi gminnej Nr 0110KG Końskowola - Stara Wieś"
"Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Las Stocki, Sielce, Pulki oraz Chrząchówek
gm. Końskowola"
"Zagospodarowanie zbiorników wodnych wraz z urządzeniem terenów przyległych w
miejscowości Stara Wieś"
"Stara Wieś - bulwar nad stawami miejscem rekreacji i aktywnego wypoczynku"
"Remont Domu Ludowego w miejscowości Rudy gmina Końskowola"
"Modernizacja infrastruktury sportowej w m. Wronów"
"Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków w Gminie
Końskowola"
"Urządzenie placu zabaw w m. Młynki"
"Remont Ludowego Domu Spotkań w m. Sielce"

"Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu "moje Boisko - Orlik 2012"
(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w
Końskowoli"
"Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Końskowola"
"Różane Klimaty Końskowoli"
"Rozbudowa systemu wodno- ściekowego w Gminie Końskowola"
"Uporządkowanie centrum miejscowości Stary Pożóg"
"Uporządkowanie centrum miejscowości Końskowola"
"Remont Ludowego Domu Spotkań w m. Las Stocki"
"Aktywny wypoczynek latem i zimą w Gminie Końskowola i Wąwolnica"
III. Projekty realizowane w partnerstwie
"Programowanie działań gmin funkcjonalnie związanych z miastem Puławy w celu
zbudowania MOF Miasta Puławy"
"Tworzenie i promocja sieci parków Nordic Walking w gminach: Nałęczów, Końskowola,
Puławy, Janowiec oraz Kazimierz Dolny"
"Międzygminny system wodno - ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy"
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