PROJEKT WSPÓ£FINANSOWANY
PRZEZ UNIÊ EUROPEJSK¥ Z
FUNDUSZU ROZWOJU
REGIONALNEGO

ROZWÓJ ZAPLECZA SPORTOWEGO
SZKÓ£ GIMNAZJALNYCH
GMINY CHE£M¯A
CZAS REALIZACJI PROJEKTU LATA 2005-2006

Projekt finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
realizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Projekt realizowany bêdzie ze œrodków Unii
Europejskiej, Bud¿etu Pañstwa oraz œrodków
w³asnych Gminy Che³m¿a w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego,
Priorytet 3 „Rozwój Lokalny”, Dzia³ania 3.5
„Lokalna infrastruktura spo³eczna”,
Poddzia³anie 3.5.1 „Lokalna infrastruktura
edukacyjna i sportowa”.
Wniosek o dofinansowanie projektu zosta³
z³o¿ony w Urzêdzie Marsza³kowskim 3
czerwca 2004 r. Decyzja o dofinansowaniu
projektu zosta³a podjêta Uchwa³¹ Zarz¹du
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
13 paŸdziernika 2004.

W dniu 25 stycznia 2005 r zosta³a zawarta
umowa o dofinansowanie projektu pomiêdzy
Wojewod¹ Kujawsko-Pomorskim a Gmin¹
Che³m¿a. Dofinansowanie projektu:
74,9% œrodków - 2217114,7z³ na realizacjê
projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
10% œrodków - 296009,9 z³ na realizacjê
projektu pochodzi z bud¿etu pañstwa
15,1% œrodków - na realizacjê projektu
pochodzi z bud¿etu Gminy Che³m¿a
Podpisanie umowy z Wykonawc¹ w/w
inwestycji wy³onionego w drodze postêpowania
przetargowego - Przedsiêbiorstwo Us³ug
Miejskich PUM Sp.z.o.o. w Grudzi¹dzu
zaplanowano na dzieñ 26 kwietnia 2005r.

# Zgodnoœæ projektu z polityk¹ ochrony œrodowiska
wokó³ obiektów powstan¹ tereny zielone, trawniki, boiska

# Zgodnoœæ projektu z polityk¹ równych szans

obiekt wyposa¿ony w podjazdy dla osób niepe³nosprawnych

# Zgodnoœæ projektu z polityk¹ spo³eczeñstwa informacyjnego
informacje w lokalnej prasie

Dodatek specjalny do gminnej gazety Kurenda kwiecieñ 2005

Realizacja projektu obejmuje zagospodarowanie
terenu przy sali:
- boisko do pi³ki no¿nej o pow. 3200m2
(³¹cznie ze zdrenowaniem placu)
- urz¹dzenie terenów zielonych
2
- budowa placu manewrowego o pow. 696m

Gimnazjum w Pluskowêsach

Realizacja projektu obejmuje zagospodarowanie
terenu przy sali:
- boisko szkolne o pow. 968m2
(boisko do pi³ki rêcznej i siatkowej)
- plac szkolny o pow. 953,1m2
- tereny zielone

Gimnazjum w G³uchowie

Dodatek specjalny do gminnej gazety Kurenda kwiecieñ 2005

