„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja w zakresie: Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

pn. „Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach Grochy-Pogorzele,
Krajewo-Ćwikły i Bacze Mokre”
jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 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” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.
Gmina Zambrów informuje, że w dniu 12 stycznia 2017 roku została zawarta Umowa o przyznaniu
pomocy Nr 00005-6935-UM1010005/16 pomiędzy Województwem Podlaskim z siedzibą w
Białymstoku, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok reprezentowanym przez
Zarząd Województwa Podlaskiego, a Gminą Zambrów z siedzibą w Zambrowie, ul. Fabryczna 3, 18300 Zambrów, reprezentowaną przez Wójta Gminy.
Celem operacji jest udostępnienie miejsc do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy
Zambrów.
Wartość wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji:
Liczba nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej – 3 sztuki.
Wysokość przyznanej pomocy ze środków „EFPROW” wynosi: 77 064 zł (słownie: siedemdziesiąt
siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote), tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji. Całkowita kwota kosztów realizacji zadania wynosi: 121 113,18 zł, z czego całość stanowi
koszty kwalifikowane.
Brak miejsca gdzie społeczność lokalna mogłaby wypoczywać, a dzieci spędzać wolny czas
przyczyniły się do podjęcia decyzji o zagospodarowaniu będących w posiadaniu Gminy terenów na
place zabaw. Projekt zakłada wykonanie trzech placów zabaw z siłowniami zewnętrznymi w
miejscowościach Grochy-Pogorzele, Krajewo-Ćwikły i Bacze Mokre. Przedmiotowa inwestycja
obejmuje wykonanie: zestawów zabawowych - 3 szt., huśtawek wahadłowych podwójnych - 3 szt.,
huśtawek typu ważka - 3 szt, karuzel talerzowych - 3 szt, sprężynowów - 3 szt, orbitreków - 3szt,
wioślarzy - 3 szt, biegaczy - 3 szt, ławek z oparciem – 6 szt, koszy na śmieci - 6szt, tablic
regulaminowych - 3 szt oraz ogrodzenia panelowego z podmurówką i furtką o łącznej długości 282
mb. Zakłada się, że ze zrealizowanego projektu skorzysta blisko 250 osób. Poza funkcją użytkową,
dającą możliwość alternatywnego spędzenia wolnego czasu, realizacja operacji służy poprawie
estetyki otoczenia.
Realizacja operacji planowana jest na drugi kwartał 2017 roku.

