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W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Magiczny Zielony Tunel w Parku na Zdrowiu – obok AquaParku Fala.
 

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Stworzenie Magicznego Zielonego Tunelu z roślin na terenie Parku na Zdrowiu, tuż obok AquaParku Fala. Tunel ma
powstać w miejscu, gdzie był kiedyś inny tunel, ale pozostały po nim tylko ceglane słupy i kilka roślin. Tunel ma być z
roślin i kwiatów, przez który mogą przejść równocześnie min. trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci. Długości min 300 m.. Tunel
może mieć kształt owalny albo okrągły lub prostokątny. Roślinność - ładne kwiaty na wiosnę i kolorowe liście na jesień.
Tunel ten będzie magicznym miejscem, przez który będzie chciał przejść każdy łodzianin. Goście będą robili sobie w nim
zdjęcia – zakochani, młode pary, rodzice z dziećmi, dziadkowe z wnukami. Wiosną będzie można poczuć zapach kwiatów,
na jesień okryć magię kolorów. Strona na FB dotycząca projektu: https://www.facebook.com/Park-na-zdrowiu-projekty-i-
przyroda-109728297961917 Zdjęcia i wizilizacje: https://tinyurl.com/BOMagicznyZielonyTunel 

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Stworzenie Magicznego Zielonego Tunelu z roślin na terenie Parku na Zdrowiu, tuż obok AquaParku Fala. Tunel ma
powstać w miejscu, gdzie był kiedyś inny tunel, ale pozostały po nim tylko ceglane słupy i kilka roślin. Tunel ma być z
roślin i kwiatów, przez który mogą przejść równocześnie min. trzy osoby dorosłe i dwoje dzieci. Długości min 300 m.. Tunel
może mieć kształt owalny albo okrągły lub prostokątny. Roślinność - ładne kwiaty na wiosnę i kolorowe liście na jesień.
Tunel ten będzie magicznym miejscem, przez który będzie chciał przejść każdy łodzianin. Goście będą robili sobie w nim
zdjęcia – zakochani, młode pary, rodzice z dziećmi, dziadkowe z wnukami. Wiosną będzie można poczuć zapach kwiatów,
na jesień odkryć magię kolorów. Strona na FB dotycząca projektu: https://www.facebook.com/Park-na-zdrowiu-projekty-i-
przyroda-109728297961917 Zdjęcia i wizilizacje: https://tinyurl.com/BOMagicznyZielonyTunel 

 

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. budowa magicznego tunelu z roślin (konstrukcja,
nawodnienie, roślinność)

115 000.00 zł

2. wymiana chodnika na długości ok 400 m 40 000.00 zł

3. projekt 10 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 165 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO



1. budowa magicznego tunelu z roślin (konstrukcja,
nawodnienie, roślinność)

115 000.00 zł

2. wymiana chodnika na długości ok 400 m 200 000.00 zł

3. projekt 25 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 340 000.00 zł
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