„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Informacja o projekcie
operacja p.n. „Budowa placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba, gmina Brańszczyk” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” działanie „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 21-03-2019r. została zawarta umowa o przyznaniu dofinansowania na w/w projekt pomiędzy Gminą Brańszczyk a Zarządem Województwa Mazowieckiego
Celem projektu jest: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury służącej turystyce, kulturze i rekreacji poprzez budowę placu w pobliżu kościoła w miejscowości Poręba, gmina Brańszczyk umożliwiającego wzrost
atrakcyjności turystycznej i kulturalnej miejscowości poprzez stworzenie przestrzeni dla aktywnego wypoczynku oraz organizacji uroczystości związanych z lokalną historią i kulturą, imprez okolicznościowych, wystaw w okresie
trwałości projektu, poprzez następujący wskaźnik – wybudowanie jednego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
Całkowity koszt realizacji ogółem wynosi: 574 623,53zł
Koszty kwalifikowalne wynoszą: 467 173,60zł
Kwota dofinansowania w formie dotacji wynoszą: 190 890,00zł.
W/w koszty ulegną zmianie po wyłonieniu Wykonawcy w drodze przetargu.
Planowany termin zakończenia – 31 grudnia 2019 roku
Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w pobliżu Kościoła zapewniając tym samym ukształtowanie przestrzeni publicznej poprzez, wykonanie ciągu pieszego z ławkami, koszami na śmieci i donicami na kwiaty w centralnej części
placu od drogi wojewódzkiej w kierunku „muralu” , wykonanie jezdni manewrowej (wewnętrznej drogi), służącej do obsługi placu i połączonej z drogą wojewódzką za pośrednictwem istniejącego zjazdu, wykonanie nawierzchni
utwardzonych, które będą wykorzystywane w czasie różnych imprez okolicznościowych – festynów, spotkań, imprez masowych. Planowane do poniesienia wydatki w ramach operacji w tym koszty niekwalifikowalne, które stanową
podatek VAT przyczynią się do podniesienia jakości i warunków życia mieszkańców, a tym samym wzrostu atrakcyjności obszaru. Mieszkańcom zostanie ułatwiony dostęp do miejsca pełniącego funkcje społeczne, spowoduje to nie
tylko podniesienie świadomości społecznej mieszkańców, ale również jego integrację. Wybudowany plac stanie się także miejscem aktywizacji mieszkańców. Wpłynie to na podniesienie świadomości społecznej mieszkańców tych
terenów oraz przyczyni się do zwiększenia ich zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów.
• Wzrost dostępności infrastruktury rekreacyjnej przynosi następujące korzyści: aktywizacja ruchowa, wzrost integracji mieszkańców i zwiększenie atrakcyjności miejscowości (poprawa estetyki terenu).
• Poprawa infrastruktury i przestrzeni przy kościele w Porębie - gotowy plac ma za zadanie zachęcać do spędzania tam czasu przez mieszkańców i gości tu przybywających.
• Funkcjonowanie placu będzie nieodpłatne w oparciu o plan organizacji ruchu i regulamin korzystania z placu. Przewiduje się organizację zajęć plastycznych przez znajdujący się w sąsiedztwie Domu Kultury filii w Porębie połączone
z zajęciami plenerowymi na wybudowanym placu. (Dodatkowo możliwość organizowania różnego rodzaju wystaw).
• Wybudowany plac umożliwi lepszą dostępność do organizacji imprez okolicznościowych oraz obchodów świąt kościelnych i państwowych, np. Obchody Święta Konstytucji 3 Maja, odpusty parafialne, festyny rekreacyjne, dożynki
gminne, Obchody Święta Niepodległości, Obchody Dnia Strażaka, uroczystość patriotyczna poświęcona mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi”, itp.
• Plac będzie stanowił spójną całość infrastrukturalną wraz z kościołem i muralem poświęconym mjr. Henrykowi Dobrzańskiemu „Hubalowi”.
• Wykonawcy do realizacji przedsięwzięcia wyłonieni zostaną w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, a zadania nie podlegające w/w ustawie zostaną zlecone z zachowaniem jawności i konkurencyjności postępowania poprzez
zaproszenie do składania ofert. Sposoby rozpowszechnienia informacji o obiekcie: tablica informacyjna na obiekcie, strona internetowa gminy i LGD, prasa lokalna itp. Plac i organizowane na nim wydarzenia będą ogólnodostępne,
niekomercyjne w okresie 5 lat od dokonania płatności końcowej przez ARiMR.

