
  

 

 
Názov projektu: „Detské ihrisko“ 

 

Cieľ a popis projektu: 

Zámerom projektu je vytvorenie nových, lepších a atraktívnejších podmienok pre aktívne využívanie 

voľného času ako pre deti predškolského veku, tak i pre detí ostatných vekových kategórií. Primárnym 

cieľom projektu je za pomoci hlavnej aktivity „výstavba detského ihriska“ vytvoriť atraktívne miesto ako 

doplnkovú funkciu v rámci vzdelávacieho procesu, tak i pre aktívne trávenie voľného času detí a mládeže 

obce Krčava, zamerané na rozvoj ich fyzickej zručnosti, zdravia, zdokonaľovania koordinácie pohybov 

a pozitívnych postojov k okoliu, v ktorom žijú. Víziou je prostredníctvom budovania infraštruktúry 

športových zariadení, zlepšiť základné služby a kvalitu života detí v obci Krčava. 

Navrhované detské ihrisko prispeje aj k dosiahnutiu čiastkových cieľov, a to k: 

- rozvoju telesnej, motorickej, sociálnej i duševnej stránky detí, 

- bezpečnej a komfortnej hracej plochy, poskytujúcej široké možnosti využitia, 

- vytvorenie pozitívneho vzťahu k športu a zdravého životnému štýlu, 

- zlepšenia podmienok pre aktívny oddych občanov, 

- psychomotorického rozvoja detí, 

- zlepšenia medziľudských vzťahov, 

- skultúrnenia prostredia. 

Realizáciou projektu sa vytvoria podmienky pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb, zlepšia sa 

životné podmienky obyvateľov obce. Z dlhodobého hľadiska dôjde k zlepšeniu základných služieb 

a kvality života obyvateľov vo vidieckej oblasti. 

Predkladaný zámer „Detské ihrisko“ prostredníctvom investície do miestnych základných služieb 

v podobe voľno-časových aktivít a kultúry prispeje k ekonomickému rozvoju, k zvyšovaniu kvality 

života, ako aj k príťažlivosti obce.  

 

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do 

vidieckych oblastí.“ 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

 

Program: Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 

Spolufinancovaný fondom: 
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

(EPFRV)  

Opatrenie č./názov : 
7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych 

oblastiach  

Podopatrenie č./názov: 

7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania 

alebo rozširovania miestnych základných služieb pre 

vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a 

súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)  

Kód výzvy: MAS_102/7.4/1.1  

Kód projektu: 309070ADS9 

Poskytovateľ: Pôdohospodárska platobná agentúra  

Prijímateľ: Obec Krčava 

Miesto realizácie projektu: k. ú. Krčava 

Celková výška oprávnených výdavkov 

projektu: 
18 000,00 € 

Nenávratný finančný príspevok: 
EPFRV: 13 500,00 € 

ŠR SR:    4 500,00 €  

http://www.mpsr.sk/ 

http://www.apa.sk/ 

http://krcava.sk/ 

http://www.mpsr.sk/
http://www.apa.sk/

