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                   Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                

 

Lp. Tytuł projektu Krótki opis projektu Numer i nazwa działania 
Wartość 
projektu 

Kwota 
dofinansowan

ia 

1. 
Zagospodarowanie terenu byłej szkoły w 
Malinowicach w Gminie Psary. 
 

W ramach planowanej operacji " Zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Malinowicach w 
Gminie Psary "  zrealizowane zostaną obiekty małej architektury w skład której wchodzą :  dwie 
identyczne altany ogrodowe, wiata na kontenery do gromadzenia odpadów stałych, gril z 
miejscem ogniskowym oraz przebudowa isniejacego zjazdu publicznego szt.1 , budowa nowego 
zjazdu publicznego szt 1.,  budowa zbiornika na nieczystości ciekłe szt.1., wymianę wiaty 
przystankowej szt.1., ogrodzenie szt.1, obiekty systemowe szt.1 . Całość przedsiewzięcia 
inwestycyjnego obejmuje zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i miejsca wypoczynku. 

LGD Brynica to nie granica –działanie 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność”  

z wyłączeniem projektów grantowych oraz 
operacji w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej objętego  

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014–2020 

577959,97  367755,00 

2. 

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej poprzez budowę infrastruktury 
wodociągowej w miejscowości 
Strzyżowice, Sarnów i Preczów oraz  
wyposażenie oczyszczalni  ścieków w 
Malinowicach.  

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę sieci 
wodociagowej w miejscowościach Sarnów, Strzyżowice i Preczów o długości 4.563,34 mb oraz 
poprawa życia mieszkańców poprzez wyposażenie oczyszczalni ścieków w Malinowicach 
polegającej na wymianie dwóch pomp ściekowych, modernizacji osadnika wielostrumieniowego 
wtórnego i automatyki sterującej. 

 „Wsparcie inwestycji  związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową  
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w 
tym inwestycji w energię odnawialną i w 
oszczędzanie energii” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 
2014-2020 na operacje typu  
„Gospodarka wodno-ściekowa” 

2915759,54 1508371,00zł 

   RAZEM 3.493.719,51 zł 1.876126,00 zł 

 
 

W ramach PROW 2014-2020 Gmina Psary pozyska łącznie 1 876 126,00zł na dofinansowanie 2 projektów. Stan na 23.07.2018r. 
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