
         

, ,Rozbudowa świetl icy wiejskiej  w Krzyżowej”, ,Rozbudowa świetl icy wiejskiej  w Krzyżowej”

Koszty całkowite realizacji operacji: 284.091,50 PLNKoszty całkowite realizacji operacji: 284.091,50 PLN

Koszty kwalifikowalne operacji: 207.987,69 PLNKoszty kwalifikowalne operacji: 207.987,69 PLN

Wartość dofinansowania: 120.820,12 PLNWartość dofinansowania: 120.820,12 PLN

W dniu 04 grudnia 2012r. Gmina Ścinawa podpisała umowę przyznania pomocy  W dniu 04 grudnia 2012r. Gmina Ścinawa podpisała umowę przyznania pomocy  00265-00265-

6930-UM0130301/12  6930-UM0130301/12  na  dofinansowanie  projektu  pn.:  ,,Rozbudowa  świetlicy  wiejskiejna  dofinansowanie  projektu  pn.:  ,,Rozbudowa  świetlicy  wiejskiej

w Krzyżowej”.w Krzyżowej”.

Celem zadania jestCelem zadania jest budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa

obywatelskiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie atrakcyjnegoobywatelskiego oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie atrakcyjnego

miejsca przeznaczonego do wspólnego spędzania czasu wolnego,  integrację  społecznościmiejsca przeznaczonego do wspólnego spędzania czasu wolnego,  integrację  społeczności

lokalnej  oraz  rozwijanie  zainteresowań  dzieci  i  młodzieży  w  rozbudowanej  świetlicylokalnej  oraz  rozwijanie  zainteresowań  dzieci  i  młodzieży  w  rozbudowanej  świetlicy

wiejskiej w miejscowości Krzyżowa.wiejskiej w miejscowości Krzyżowa.

W ramach projektu rozbudowano budynek świetlicy wiejskiej  w Krzyżowej, zyskała onaW ramach projektu rozbudowano budynek świetlicy wiejskiej  w Krzyżowej, zyskała ona

dodatkowe  pomieszczenia  m.in.  kuchnię,  toalety  i   wejście  na  poddasze.  Zakres  pracdodatkowe  pomieszczenia  m.in.  kuchnię,  toalety  i   wejście  na  poddasze.  Zakres  prac

obejmował:  dobudowę  do  istniejącej  świetlicy  budynku  w  technologii  tradycyjnej,obejmował:  dobudowę  do  istniejącej  świetlicy  budynku  w  technologii  tradycyjnej,

murowanej,  wykonanie  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej,  wykonanie  instalacji  wodno-murowanej,  wykonanie  wewnętrznej  instalacji  elektrycznej,  wykonanie  instalacji  wodno-

kanalizacyjnej  wraz  z  montażem  szamba,  montaż  grzejników  elektrycznych,  wykonaniekanalizacyjnej  wraz  z  montażem  szamba,  montaż  grzejników  elektrycznych,  wykonanie

wentylacji, termomodernizacja budynku i prace wykończeniowe. Ponadto wykonany zostałwentylacji, termomodernizacja budynku i prace wykończeniowe. Ponadto wykonany został

podjazd dla niepełnosprawnych.podjazd dla niepełnosprawnych.

Operacja współfinansowania z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Operacja współfinansowania z zakresu małych projektów w ramach działania 413 

,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013r.,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013r.


