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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Baranów  Janowiec    Kazimierz Dolny   Końskowola  Kurów  Markuszów  Nałęczów  Puławy  Wąwolnica  Wojciechów  Żyrzyn 

 

KARTA ZADANIA: 

 

Nazwa Grantobiorcy: 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Sporniaku 

 

Nazwa zadania 

 

Zakup sprzętu do wyposażenia i prowadzenia zajęć w świetlicy w miejscowości 

Sporniak 

 

Tytuł Projektu Grantowego, w 

ramach którego jest realizowane 

Zadanie: 

 

Inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR 

 

Numer i data podpisania umowy o 

powierzenie grantu: 

 

7/2–2017/G/2018   – 29.01.2018 r. 

 

 

Całkowita wartość kosztów 

kwalifikowanych Zadania: 

 

11.222,00 zł 

 

Kwota pomocy na Zadanie: 

 

10.884,00 zł 

 

Cel Zadania: 

 

Stworzenie warunków do rozwoju pasji i zainteresowań mieszkańców poprzez 

wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Sporniak 

 

Zakres rzeczowy Zadania:  

 

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez urządzenie w świetlicy wiejskiej w m. 

Sporniak: (a) pomieszczenia (stół tenisowy, stół bilardowy, stół do gry w piłkę nożną, 

szachy i gry planszowe) do aktywnego i zespołowego spędzania czasu wolnego przez 

dzieci, młodzież i dorosłych; (b) siłowni i sali ćwiczeń (rower do ćwiczeń, ławka do 

ćwiczeń, siłownia atlas) dla młodzieży i osób dorosłych uprawiających sporty oraz (c) 

wyposażenia pomieszczenia świetlicy w sprzęt nagłaśniający i zestaw kina domowego, 

które będą służyć zespołowi śpiewaczemu „Sporniczanki” i do organizacji różnych 

inicjatyw mieszkańców.  

 

 

Termin zakończenia Zadania: 

 

31.05.2018 r. 

 

Numer i nazwa Przedsięwzięcia z 

 

Przedsięwzięcie 2.1.3: Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji 
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Lokalnej Strategii Rozwoju:  społecznej 

 

Wskaźnik (efekt) Zadania: 

 

Liczba zakupionego sprzętu i urządzeń: 21 szt.,  

Urządzona siłownia i sala ćwiczeń: 1 szt., 

Urządzone pomieszczenie do aktywnego i zespołowego spędzania wolnego czasu: 1 

szt., 

Urządzone pomieszczenie w sprzęt nagłaśniający dla zespołu śpiewaczego i 

organizacji inicjatyw: 1 szt., 

Liczba mieszkańców, którzy będą korzystać z wyposażonych pomieszczeń: 110 

osób, 

Liczba mieszkańców z grup defaworyzowanych (seniorzy powyżej 60 roku życia), 

którzy będą korzystać z wyposażonych pomieszczeń: 15 osób. 

Wartość Projektu Grantowego po 

rozliczeniu: 

 

Kwota pomocy po rozliczeniu 

Projektu Grantowego: 

 

 

 


