
                                   

 

Projekt pn. Urządzenie placu zabaw na terenie                      

Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

w zakresie operacji odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

W ramach projektu wymieniono podłoże z piasku pod montaż urządzeń 

a następnie zamontowano urządzenia/zabawki przy zachowaniu odpowiednich 

stref bezpieczeństwa. Teren placu zabaw został dodatkowo ogrodzony. 

Plac zabaw stał się miejscem wyjątkowym, chętnie odwiedzanym zarówno 

przez dzieci i młodzież, jak i opiekunów. 

W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: 

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez urządzenie placu zabaw na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie

 

Wartość założonego projektu: 155.003,87

projektu: 85.557,60 zł, dofinansowanie

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

więcej niż 80% poniesionych kosztów kwalifikowa

 

                                                            

Urządzenie placu zabaw na terenie                      

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie

w ramach działania  

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

w zakresie operacji odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi”  

objętego  

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007

 

W ramach projektu wymieniono podłoże z piasku pod montaż urządzeń 

a następnie zamontowano urządzenia/zabawki przy zachowaniu odpowiednich 

stref bezpieczeństwa. Teren placu zabaw został dodatkowo ogrodzony. 

stał się miejscem wyjątkowym, chętnie odwiedzanym zarówno 

przez dzieci i młodzież, jak i opiekunów.   

wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: 

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez urządzenie placu zabaw na terenie 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie 

projektu: 155.003,87 zł. Po przetargu całkowita wartość 

zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

Obszarów Wiejskich EFRROW w wysokości 55.739,00

sionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

 

Urządzenie placu zabaw na terenie                      

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie 

413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  

w zakresie operacji odpowiadających warunkom  

przyznania pomocy w ramach działania  

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

W ramach projektu wymieniono podłoże z piasku pod montaż urządzeń                   

a następnie zamontowano urządzenia/zabawki przy zachowaniu odpowiednich 

stref bezpieczeństwa. Teren placu zabaw został dodatkowo ogrodzony.  

stał się miejscem wyjątkowym, chętnie odwiedzanym zarówno 

wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel: 

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez urządzenie placu zabaw na terenie 

całkowita wartość 

z Europejskiego Funduszu Rolnego na 

55.739,00 zł jednak nie 
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