
Projekt pn. „ Wyposa żenie siłowni Miejskiego O środka Sportu                   

i Rekreacji w Drobinie” 

w ramach działania 413 Wdra żanie lokalnych strategii rozwoju dla 

małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadaj ą warunkom 

przyznania pomocy  w ramach działa ń osi 3 ale przyczyniaj ą się do 

osi ągni ęcia celów tej osi. 

Projekt zakłada wyposażenie pomieszczenia hali sportowej Miejskiego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji w Drobinie, które przeznaczone jest na siłownię w profesjonalny sprzęt 

sportowy: bieżnię 2 szt., orbitrek 2 szt., rower pionowy 2 szt., platformę wibracyjną, gryf 

olimpijski 2 szt., stepper, rower poziomy, wioślarz, suwnicę na nogi. 

Siłownia jest miejscem cieszącym się dużą popularnością wśród osób, które chcą zmienić 

swoją sylwetkę jak i nawiązać nowe znajomości. Jest to miejsce do odreagowania stresu i 

problemów dnia codziennego. Podczas ćwiczeń na siłowni zapomina się o kłopotach i skupia 

się uwagę na treningu, żeby osiągnąć zamierzony cel. Dzięki regularnym ćwiczeniom można 

poprawić swój wygląd, ale również poprawić zdrowie i samopoczucie. 

Inwestycja wpłynie na rzecz zwiększenia udziału społeczeństwa w życiu publicznym, 

pobudzanie rozwoju postaw obywatelskich oraz wspieranie działań środowisk lokalnych.  

Siłownia to miejsce wyjątkowe, chętnie odwiedzanym zarówno przez młodzież i osoby 

dorosłe propagujące zdrowy styl życia. 

 

Cel operacji: Promocja aktywnego trybu życia poprzez zwiększenie 
liczby osób korzystających z siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu               
i Rekreacji w Drobinie. 

 

 

Wartość złożonego projektu: 45 499,98 zł.  

Koszty kwalifikowalne operacji: 30 074,69 zł, dofin ansowanie z Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskic h EFRROW  

w wysoko ści 21 052,00 zł jednak nie wi ęcej 

niż 70% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowanych ope racji 

i nie wi ęcej ni ż 25 tys. zł na realizacj ę jednej operacji. 
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