Dodatkowe 150 tysięcy na Program Odnowy Wsi

Organizacja świetlic wiejskich, wsparcie lokalnych zespołów
ludowych, wyposażenie miejscowych klubów aktywizujących
społeczność – w piątek (28.06) Wicemarszałek Województwa
Podlaskiego Stanisław Derehajło i Członek Zarządu
Województwa Wiesława Burnos, podpisali umowy z
przedstawicielami kolejnych samorządów w ramach „Programu
odnowy wsi województwa podlaskiego”. Do podlaskich sołectw
trafi blisko 150 tys. złotych

Dofinasowanie otrzyma dwanaście dodatkowych projektów,
na kwotę blisko 150 tys. zł. Przyznanie dotacji było możliwe
dzięki zwiększeniu kwoty zabezpieczonej w budżecie
województwa przez podlaski samorząd.
W piątek (28.06) podpisano dziewięć z dwunastu umów - na
kwotę ponad 111 tysiecy. Umowy podpisały gminy: Dubicze
Cerkiewne, Rutki, Szepietowo, Bargłów Kościelny, Sokółka,
Szypliszki, Ciechanowiec, Wasilków i Kolno
- Cieszę się, że udało nam się zwiększyć pulę pieniędzy na program
odnowy wsi. Dzięki temu uda się przeprowadzić wiele wspaniałych
inicjatyw – mówił marszałek Stanisław Derehajło przed podpisaniem
umów.Natomiast marszałek Wiesława Burnos zwróciła uwagę, że
założeniem „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego” jest
to, aby to sołectwa zgłaszały projekty do dofinansowania. - To
oznacza, że potrzeby dotyczące danej wsi są wskazywane przez
tych którzy najlepiej orientują się w potrzebach swojego otoczenia –
przez samych mieszkańców.
Program odnowy wsi województwa podlaskiego skierowany jest do

Program odnowy wsi województwa podlaskiego skierowany jest do
gmin wiejskich i miejsko-wiejskich naszego regionu. To one
wnioskują o pomoc, która w tym roku wynosi do 15 tys. zł. na
projekt.
Dotacja z budżetu województwa to 50 procent całkowitych kosztów
przedsięwzięcia. Warunkiem jej przyznania jest to, żeby pomysł
pochodził od sołectwa z terenu danego samorządu. Każdy
beneficjent w ramach Programu może złożyć maksymalnie dwa
wnioski.
W podstawowym terminie naboru wpłynęło ich aż 113 zgłoszeń.
Sołectwa ubiegały się w nich o pomoc finansową m.in. na zakup
tradycyjnych strojów i instrumentów dla zespołów folklorystycznych
oraz wyposażenia świetlic, klubów czy domów kultury.
Pieniądze przyznane początkowe – pół miliona złotych, pozwoliły
na dofinansowanie 34 projektów, na łączną kwotę 498 493,23 zł.
(Oficjalne podpisanie umów odbyło się 05.06.19 - pisalismy o
tym TUTAJ)
Dodatkowe 150 tys. zł miało na celu przyznanie dotacji projektom,
które uzyskały w wyniku oceny merytorycznej, co najmniej 13
punktów na 15 możliwych do osiągnięcia.
Jednym z beneficjentów tej „dogrywki” jest gmina Dubicze
Cerkiewne. Na jej terenie, w popegeerowskiej miejscowości Grądy
Woniecko powstanie Klub Seniora.
- Chcemy tę miejscowość przywrócić trochę społeczeństwu, nadać
jej życia – mówił wójt gminy Leon Małaszewski.
Pieniądze na doposażenie, organizację, bądź odnowienie świetlic,
kubów czy po prostu miejsc integracji społecznej otrzymały też m.in.
gmina Bargłów Kościelny, Sokółka, Wasilków czy Ciechanowiec.
Część gmin wnioskowała też o wsparcie finansowe lokalnych
zespołów ludowych. I tak gmina Szepietowo otrzymała
dofinansowanie do zakupu strojów ludowych dla Regionalnego
Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Podlasie.
- W naszym zespole tańczy kilkadziesiąt dzieci, a wiadomo, że
stroje dziecięce często się zużywają choćby dlatego, że dzieci

stroje dziecięce często się zużywają choćby dlatego, że dzieci
wyrastają z nich dość szybko- mówił burmistrz Szepietowa Robert
Wyszyński.
Dofinansowanie otrzymała też gmina Szypliszki na profesjonalne
nagłośnienie w świetlicy gminnej – działa tam znakomity zespół
kultywujący tradycyjny śpiew i taniec z pogranicza polskolitewskiego „Pogranicze” .
Po zwiększeniu w budżecie województwa kwoty na „Program
odnowy wsi województwa podlaskiego” do wysokości blisko 650
tys. zł przyznano dotację na 46 projektów podlaskich gmin.
W piątkowym spotkaniu oprócz beneficjentów programu i
przedstawicieli zarządu województwa wzięli też udział m.in. Poseł
na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, Członek Zarządu
Powiatu Białostockiego Sebastian Ptaszyński, dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Andrzej Pleszuk i zca dyrektora Iwona Krzyżanowska
em/ak
w załączeniu informacja o umowach podpisanych 28.06.2019
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