Tytuł operacji: „Rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i rekreacyjnej poprzez remont budynku świetlicy wiejskiej w Rembielinie”
Beneficjent: Gmina Chorzele
Całkowita wartość projektu: 156 248,31 zł
Wkład EFRROW : 98 001,00 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 modernizację budynku ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembielin w latach 2018-2019.
Opis operacji:
Projekt zakłada remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rembielin. Infrastruktura będzie
pełniła przede wszystkim funkcję społeczno- kulturalną i rekreacyjną dla mieszkańców miejscowości
objętych projektem, jak i sąsiednich terenów. Dzięki realizacji operacji w Rembielinie zmodernizowane zostanie miejsce, w którym ludzie będą mogli się spotkać i wspólnie spędzać wolny czas, co sprzyja
integracji społeczności. Świetlica wiejska będzie ogólnodostępna, będą z niej mogli korzystać wszyscy. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: wymiana stolarki drzwiowej, wymiana warstw
posadzkowych ( demontaż posadzek z desek i drewnianych belek podkładowych, wykonanie warstwy
betonu pod warstwy posadzkowe, ułożenie paraizolacji , wykonanie posadzki z płytek gresowych),równanie ścian i sufitów ( skucie tynków ze ścian, wykonanie nowych tynków na ścianach, rozebranie drewnianego sufitu, wykonanie gładzie gipsowe na ścianach, wykonać sufit podwieszany kasetonowy), roboty malarskie i okładzinowe, wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej ( montaż bezodpływowego, szczelnego zbiornika na ścieki),montaż instalacji elektrycznej (montaż grzejników elektrycznych).
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

