Tytuł operacji: „Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez budowę placów
zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka i Nowa Wieś”
Beneficjent: Gmina Chorzele
Całkowita wartość projektu: 143 726,94 zł
Wkład EFRROW : 91 453,00 zł
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Cele operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę dwóch ogólnodostępnych placów zabaw
w miejscowościach Krzynowłoga Wielka, Nowa Wieś i udostępnienie wybudowanej infrastruktury przez
co najmniej 5 lat od daty wypłaty kwoty pomocy.
Opis operacji:
Projekt zakłada wybudowanie dwóch placów zabaw w miejscowościach Krzynowłoga Wielka
i Nowa Wieś. Infrastruktura będzie pełniła przede wszystkim funkcję społeczno- kulturalną
i rekreacyjną dla mieszkańców miejscowości objętych projektem, jak i sąsiednich terenów. Dzięki realizacji operacji w miejscowości Krzynowłoga Wielka i Nowa wieś powstaną ogólnodostępne place zabaw,
gdzie mieszkańcy będą mogli spędzać czas wspólnie z dziećmi, integrować się ze społecznością lokalną, a
więc wymieniać poglądy. Tym samym stworzone zostaną warunki dla rozwoju społecznego
i gospodarczego w miejscowościach objętych projektem.
Place zabaw będą wyposażone
w następujące elementy: Krzynowłoga Wielka – zestaw sprawnościowy, linarium wehikuł czasu, karuzela
słupowa z siedziskami, koniczynka, ważka na podstawie metalowej, huśtawka podwójna
z bocianim gniazdem, sprężynowiec konik, tablica informacyjna z regulaminem, ławka stał
a z oparciem, kosz na śmieci, Nowa Wieś- zestaw sprawnościowy, drabinka wielofunkcyjna, wciągarka do
piasku z podestem, walec wąski, ważka na podstawie metalowej, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem, sprężynowiec żaba, tablica informacyjna z regulaminem, ławka stała z oparciem, kosz na śmieci.
Beneficjent na realizację przedmiotowego zadania otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 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” objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.
Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu środków unijnych, które gmina pozyskała
z LGD „Kurpsie Razem”. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” ma na celu rozwój
obszarów wiejskich ośmiu gmin kurpiowskich. Określenie „Kurpsie” jest gwarowym odpowiednikiem terminu „Kurpie” – mieszkańcy Kurpiowszczyzny i jest używane w potocznym języku w tym regionie. Osoby zaangażowane w funkcjonowanie partnerstwa czują silny związek ze swoją Małą Ojczyzną – Kurpiowszczyzną. Ze względu na wartość wspólnych działań partnerzy wybrali również określenie „razem”:
razem możemy zrobić o wiele więcej, możemy wymieniać się doświadczeniami, możemy efektywnie
współpracować. Więcej informacji na temat LGD „Kurpsie Razem” znajduje się na stronie:
www.kurpsierazem.pl

