
                                                                                     
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 

Operacja pn. „Podniesienie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy Orla poprzez 
stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowościach Koszele i Reduty”, 

mająca na celu podniesienie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy Orla poprzez 
wybudowanie w dwóch miejscowościach ogólnodostępnych miejsc do aktywnego 

wypoczynku dla mieszkańców i turystów, tj. placów zabaw z mini siłownią, 
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie  

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w zakresie poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 

 
W dniu 30 grudnia 2019 r. została podpisana pomiędzy Gminą Orla,  

a Województwem Podlaskim umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji 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 w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” polegającej  
na „Podniesieniu atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy Orla poprzez stworzenie 
miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowościach Koszele i Reduty”. 
 
 Gmina Orla otrzymała pomoc finansową ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020  
w wysokości 39 049,00 zł (63,63%). Całkowita wartość projektu wynosi 61 369,97 zł, wkład 
własny Gminy Orla – 22 320,97 zł (36,37%). 
 
 Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej gminy Orla 
poprzez wybudowanie w dwóch miejscowościach ogólnodostępnych miejsc do aktywnego 
wypoczynku dla mieszkańców i turystów, tj. placów zabaw z mini siłownią.  
 
 Projekt obejmuje budowę placów zabaw z mini siłownią w miejscowościach Koszele  
i Reduty, w skład których wejdzie: sprężynowiec, karuzela, huśtawka wahadłowa 2-osobowa, 
huśtawka wagowa pojedyncza, zjeżdżalnia, krzesło do wyciskania, wioślarz, biegacz i surfer,  
a także dwie bramki do gry w piłkę nożną – w miejscowości Reduty. Ponadto każdy plac 
zabaw zostanie wyposażony w dwie ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz tablicę  
na regulamin.  


