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

Budowa Placu Street Workout w Barcinie
Operacja pod nazwą „Budowa Placu Street Workout w Barcinie” mająca na celu budowę
ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu do
street workout, co przyczyni się do rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury
turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacji i poprawy estetyki na obszarze LGD Pałuki –
Wspólna Sprawa współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014 – 2020 w związku z przyznaniem pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020.
Wartość całkowita operacji – 62.902,00 zł, w tym ze środków EFRROW – 40.024,00 zł.
W dniu 31.08.2017 r. Gmina Barcin podpisała umowę o przyznaniu pomocy na realizację
operacji pn. „Budowa Placu Street Workout w Barcinie” w ramach poddziałania „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji to budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej
poprzez budowę placu do street workouta, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności
rekreacyjnej gminy Barcin, a poprzez to do wzrostu konkurencyjności obszaru LGD Pałuki –
Wspólna Sprawa.
W ramach inwestycji projektuje się zestaw do Street Workoutu, który posiadać będzie
następujące elementy wyposażenia: poręcz niska – wys. 30 cm x 2 szt., poręcz średnia – wys.
140 cm x 3 szt., poręcz wysoka – wys. 170 cm x 2 szt., ławka skośna x 1 szt., drążek z
uchwytami x 1 szt., drabinka pionowa x 1 szt, drabinka pozioma x 1 szt., kółko gimnastyczne

– wys. 220 cm x 1 szt., lina do wspinaczki – wys. 340 cm x 1 szt., drążki do podciągania x 14
szt.
Ponadto planuje się wyposażenie terenu w jedną ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz
tablicę z regulaminem. Pod zestaw do Street Workoutu projektuje się nawierzchnię
bezpieczną z piasku, amortyzującą upadek. Nawierzchnia zostanie otoczona krawężnikiem
elastycznym o wymiarach 5x25x100 cm w kolorze szarym.

