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Zarząd województwa podjął decyzję o przekazaniu 300 tys. zł na program
nawadniania boisk piłkarskich. O jego stworzenie postulowali radni
sejmiku. Choć idea skierowana jest do klubów piłkarskich, to po środki
musi zaaplikować gmina lub powiat. - Co ważne program pomoże podnieść
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jakość murawy, a więc poprawi warunki treningowe, ułatwiając szkolenie
młodzieży - mówił na konferencji prasowej wicemarszałek Stanisław
Tomczyszyn. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca.

 

Założenia programu nawadniana boisk

Projekt wesprze gminy i powiaty w stworzeniu warunków, sprzyjających rozwojowi
rekreacji oraz sportu w województwie lubuskim. - W ostatnich latach trudne warunki
pogodowe sprawiały, że trawa na boiskach wysychała i nie nadawały się one do
użytku. Chcemy pomóc w rozwiązaniu tego problemu, dlatego przeznaczyliśmy 300
tys. zł na pomoc dla samorządów. Maksymalna pomoc dla pojedynczego
wnioskodawcy wyniesie 30 tys. zł. Da się za nie np. zbudować studnię lub stworzyć
nowoczesny system nawadniania – mówił wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn.

Każdy samorząd może złożyć tylko jeden wniosek. Należy pamiętać, że wsparcie
finansowe pokryje maksymalnie 75 proc. inwestycji. O przyznaniu środków
zdecydują kryteria konkursowe. Pieniądze otrzymają wnioski z największą liczbą
punktów. – Wnioskodawca musi opisać swoje potrzeby. Będziemy premiować kluby,
które mają kilka sekcji, szkolą także dzieci i młodzież. Zwrócimy uwagę na poziom
nowoczesności proponowanych rozwiązań np. ich wpływ na ochronę środowiska.
Kryteriów jest więcej, warto się im przyjrzeć – tłumaczył Arkadiusz Dąbrowski,
Dyrektor departamentu PROW w urzędzie marszałkowskim.

Program z dużym potencjałem

O stworzenie programu postulowali radni województwa lubuskiego. - Wiem, z jakimi
problemami borykają się kluby na terenach wiejskich. Zastanawiałem się, co zrobić,
aby bardziej racjonalnie używać wodę, która staje się produktem deficytowym. Ten
projekt przyczyni się do oszczędności w tym zakresie. Pozwoli np. na komputerowe
sterowanie systemem nawadniania i podlewanie nocą - zapewniał Zbigniew
Kołodziej, radny województwa oraz Prezes Klubu Sportowego Sokół Rozłogi.

Nowy program docenili także przedstawiciele Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.
Podkreślili, że pomoże podnieść jakość treningów, co pozwoli wykształcić kolejne
piłkarskie talenty. – Tereny wiejskie mają duży pontecjał. Jeśłi spojrzymy na mapę
piłkarstwa to LZPN na lata 2018-2019 został uznany jako 3 siła, która dostarcza
reprezentantów Polski do kadr. Poprawa stanu muraw pozwoli utrzymać ten poziom
– przekonywał Robert Skowron, Prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej.

- Prawdopodobnie Lubuskie jest prekursorem takich działań. Cieszy mnie ten
pilotażowy program, będziemy starali się go promować w regionie i kraju. Duże
brawa dla samorządu województwa za tę inicjatywę – podsumował Jan Suchecki,
Delegat Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Nabór wniosków potrwa do 31 lipca 2020 r. Dodajmy, że podczas konferencji
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podpisano także umowę na publikację książki "70 lat lubuskiego piłkarstwa", którą
urząd marszałkowski wesprze kwotą 10 tys. zł.
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