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18 maja 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Marszałek

Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem

Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), podpisał umowy o dofinansowanie projektów

związanych z renowacją i adaptacją na cele kulturalne pomieszczeń ratuszy w Gnieźnie, Kaliszu i

Ostrowie Wielkopolskim. W spotkaniu udział wzięli Tomasz Budasz – Prezydent Gniezna, Grzegorz

Sapiński – Prezydent Kalisza i Jakub Szczurek – Pierwszy Zastępca Prezydenta Ostrowa

Wielkopolskiego.

„Prezentujemy dzisiaj wybrane projekty związane z siedzibami władz lokalnych w Wielkopolsce, w

których zafunkcjonuje oferta kulturalna. W ten sposób ratusze w Gnieźnie, Kaliszu i Ostrowie

Wielkopolskim zostaną otwarte dla mieszkańców i turystów” – powiedział Marszałek Marek Woźniak.

I dodał: „są to projekty godne pokazania opinii publicznej. Wybieramy z palety unijnych inwestycji w

regionie rodzynki z ciasta. Te trzy ratusze to właśnie taki rodzynek”.

Miasto Gniezno zrealizuje projekt pn. „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowego

Ratusza w Gnieźnie”, na który Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał ponad 6 mln zł

dofinansowania z WRPO 2014+. Dofinansowanie zostało przyznane w trybie pozakonkursowym w

ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. W sumie do

dofinansowania wybrano 5 projektów pozakonkursowych, których całkowita wartość wynosi około 43

mln zł, w tym kwota dofinansowania z WRPO 2014+ wynosi około 30 mln zł. Prezydent Tomasz

Budasz podkreślił, że realizacja projektu i otwarcie ratusza dla zwiedzających z pewnością

przyczynią się do zwiększenia ruchu turystycznego. To także element przygotowań miasta do

obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Z kolei samorządy miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego otrzymają wsparcie na przedsięwzięcia

związane z zachowaniem, ochroną, promowaniem i rozwojem dziedzictwa naturalnego i

kulturowego, które wpisują się w ramy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji

Kalisko – Ostrowskiej (ZIT dla rozwoju AKO). „Chcemy, aby kaliski ratusz tętnił życiem i co oczywiste

był wizytówką Kalisza, i aby stąd można było pokierować turystów dalej, chociażby do Ostrowa

Wielkopolskiego, do Antonina, czy chociażby do muzeum w Opatówku” – mówił Prezydent Grzegorz

Sapiński. Kaliski projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na

ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” otrzyma 3,4 mln zł

dofinansowania z WRPO 2014+, a Ostrów Wielkopolski na projekt pn. „Multimedia – rozszerzenie

oferty biblioteki publicznej oraz adaptacja pomieszczeń ratusza na cele kulturalne w Ostrowie



Wielkopolskim” otrzyma blisko 4,9 mln zł. Umowy o dofinansowanie dla projektów realizujących

zapisy Strategii ZIT dla rozwoju AKO dotyczą projektów zgłoszonych w ramach naboru

konkursowego, gdzie łączna kwota projektów wynosi ponad 11 mln zł, w tym wysokość środków

przekazanych z WRPO 2014+ to ok. 8 mln zł.

Wspomniane interwencje skierowane są na inwestycje służące zwiększeniu atrakcyjności ratuszy

miejskich i udostępnieniu ich wybranych przestrzeni na cele kulturalne. W gnieźnieńskim ratuszu

zafunkcjonuje m.in. Centrum Informacji Kulturalnej, powstaną również sale twórczości artystycznej i

wystawienniczo-warsztatowe. Odnowione wnętrza zabytkowego budynku ratusza w Kaliszu staną

się atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów miejscem prezentacji oferty kulturalnej, opartej na

nowoczesnych technologiach multimedialnych, poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu

miasta i regionu. Z kolei mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego będą mogli skorzystać z

nowopowstałej multibiblioteki. Parter ratusza zostanie zaadaptowany na stałe wystawy: ekspozycję

imitującą fragment ulicy miejskiej z początku XX w. oraz wystawę urządzoną w stylu dawnej kawiarni

(Café Muzeum).
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