SAJTÓKÖZLEMÉNY
PROJEKT ADATAI:
Támogatási kérelem címe: Faluközpont felújítás és sportpályák kialakítása
Kedvezményezett: Csemő Község Önkormányzata
Támogatási összeg: 39.705.059 Ft

Csemő Község Önkormányzata 2012-ban
döntött amellett, hogy a település, illetve a
helyi szabadidős és versenysport élénkítése,
valamint
a
közösségi
programok
infrastrukturális
feltételeinek
megteremetése érdekében támogatási
kérelmet
nyújt
be
az
Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
falumegújításra és – fejlesztésre LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével
2012-től igénybe vehető támogatás
(102/2012. (X.1.) VM rendelet) – című
forrás elnyerésére.
A pályázati támogatási kérelem a GerjeSztők Helyi Vidékfejlesztési Közösség
Egyesület döntése értelmében 39.705.059
Ft támogatásban részesült.

A projekt célja a település központjában található, - kiemelten a szabadidős és
sporttevékenységnek szentelendő területen - Szabadidőpark kialakítása.
A beruházás a település központját is megújítja, hiszen a Szabadidőparkot kifejezetten
frekventált helyre tervezték. A korábbi években az önkormányzat önerőből már megkezdte a
terület ezen célú fejlesztését. Elkészült egy homokos strandfoci pálya, illetve a
tervdokumentáció, melynek nyomán a területet teljes egészében a szabadidős
tevékenységeknek és a sportnak szentelhetik.
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Csemő lakossága körében évek óta fennálló igényt elégít ki a beruházás, hiszen az itt élőknek
eddig hiányolniuk kellett a közösségi és szabadidős létesítményeket, illetve a helyi
versenysportnak sem álltak rendelkezésre a szükséges, alapvető pályafeltételek sem.
Azonban ez a hiány jelen támogatás segítségével kezelhetővé válik, ugyanis a Szabadidőpark és
Sportcentrum egyben a családok, baráti társaságok – köztük több generáció számára
biztosíthatja a mozgás örömét.
A tervek szerint a Szabadidőközpontban kialakításra kerül egy szabvány méretű
kosárlabdapálya, továbbá egy skate-board pálya, melyet a görkorcsolyázók és a kerékpárosok is
használhatnak. Épül továbbá egy játszótér, valamint piknikezésre, családi és baráti
programokhoz is alkalmas terület, valamint a délutáni-esti sétákhoz ideális pihenő padok is
kihelyezésre kerülnének. A fejlesztés fontos része a parkosítás, a vonzó zöldfelületek kialakítása.
Természetesen a teret esztétikus sétányok szelik majd át, illetve a parkolás lehetősége is
biztosított lesz.
A pályázatot teljessé teszi a kiszolgáló létesítmények kiépítése. Felújításra és korszerűsítésre,
kerülnek, valamint az akadálymentes használat feltételeinek is meg fognak felelni a jelenleg is
álló kiszolgáló épületek. A biztonságos, és egyben hosszú távú használhatóság feltétele a
Szabadidőpark megóvása, melynek érdekében drótkerítés készül.
A projekt hosszú távú célkitűzése, hogy Csemőn minőségi infrastruktúra szolgálhassa a sport,
közösségi és szabadidős kezdeményezéseket, egyéni vagy szervezett programok
megvalósulását. Az Önkormányzat ezzel is szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a lakosság
egészségesebben, fittebben, sportosabban éljen, a fiatalok többet mozogjanak. A helyi lakosság
mellett a beruházás a település turisztikai potenciálját, népességmegtartó erejét, és a közösségi
szolgáltatások színvonalát is növeli.

