świetlice obiek t y wielof unkc yjne

o d wy d a wcy
kil k a s łów o idei i cel ach projek tu

M

am przyjemność oddać w Państwa ręce katalog
projektów Świetlice – obiekty wielofunkcyjne. Świetlice są obiektami, które podlegają pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
(działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi) oraz wojewódzkich
Regionalnych Programów Operacyjnych.
Ideą powstania Katalogu było ułatwienie drogi pozyskania
dofinansowania na realizację tego typu obiektów, dzięki
wykorzystaniu projektów typowych. Wybór typowego
projektu z naszego katalogu zmniejsza znacząco koszty
na wstępnym etapie procedury uzyskania dotacji. Naszym
celem było również wskazanie technologii, które zapewnią
prawidłowe funkcjonowanie obiektów przez długie lata,
a biorąc pod uwagę możliwość uzyskania dotacji – warto
postawić na jakość.
Zachęcamy również do korzystania z naszych projektów,
przy realizacji obiektów o innej funkcji – adaptacja umożliwi ich użytkowanie np. jako domy weselne, kręgielnie,
czy bawialnie dla dzieci.

Katalog zawiera:

• szczegółowe informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania, form pomocy, kosztów kwalifikowanych i co
najważniejsze, cenne uwagi jak uniknąć błędów przy
realizacji procedur starania się o dotacje
• prezentację 12 projektów świetlic wraz z propozycją
zagospodarowania terenu, które swym zróżnicowaniem
pozwolą zaspokoić potrzeby lokalnych społeczności
• informacje na temat sposobu zamawiania wybranego
projektu, możliwości jego adaptacji i dodatkowych
opracowań
• prezentację firm, których technologie gwarantują:
· szybkość realizacji obiektu
· jego trwałość i estetykę
· oszczędne i prawidłowe funkcjonowanie
· zagospodarowanie terenu zgodne ze współczesnymi
trendami w projektowaniu otoczenia
• płytę, na której znajdują się:
· prezentacje w 3D
· propozycje zagospodarowania terenu
· poszerzone prezentacje firm i technologii
· prezentacje projektów świetlic
· cennik projektów

· druk zamówienia projektu typowego
· katalog w wersji elektronicznej
W Polsce mamy ponad 40 tys. wsi sołeckich. Od początku
uruchomienia działania 313/322/323 Odnowa i rozwój
wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
do końca roku 2010 zakończono realizację zaledwie 449
operacji dotyczących wybudowania, przebudowy lub
wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne,
sportowe i społeczno-kulturalne.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013 nadal
trwa, a środki w ramach PROW 2007–2013 mogą być wydatkowane do końca 2015 roku.
Wykorzystanie limitu środków dla działań ogółem w Osi 3
na dzień 14.10.2011 wynosi 59,53%*.
Wysokość środków na realizację projektów objętych
działaniami 313/322/323 Odnowa i rozwój wsi może być
zwiększona w wyniku przesunięcia (alokacji) środków
z innych działań w ramach Osi 3.
Alokacje są uzależnione od bieżących potrzeb samorządów, a więc od ilości napływających wniosków w danym
programie.
Dlatego warto rozważyć możliwość skorzystania z pomocy finansowej szczególnie w ramach działania, które
obejmuje inwestycje w zakresie obiektów pełniących
funkcje publiczne i społeczno-kulturalne, a takimi właśnie
są świetlice.
Proszę pamiętać, że kwota limitu, która w tym wypadku
wynosi 500.000 zł jest wysokością pomocy na realizację jednej świetlicy w każdej miejscowości należącej do
gminy wiejskiej, miejsko-wiejskiej oraz gminy miejskiej,
z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000
mieszkańców.
Gmina może więc skorzystać ze środków pomocowych
tego programu wielokrotnie.
r
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