Wiadomości
Konkretne zmiany społeczne zaczynają się w małych społecznościach – także z pomocą Funduszy Europejskich. Teraz będzie
można o nich usłyszeć w lokalnych rozgłośniach radiowych.
Od marca na antenach czterech rozgłośni lokalnych będą emitowane dwuminutowe audycje o Wielkopolskim Regionalnym Programie
Operacyjnym na lata 2014‑2020. Każda z nich będzie adresowana do słuchacza z innego rejonu wielkopolski: mieszkańcy z północy, co
tydzień, usłyszą audycje na antenie ESKA Piła (środa, godz. 6.40), z południowo – wschodniej wielkopolski w Meloradio Konin (poniedziałek
o godz. 14.30) oraz Meloradio Poznań (wtorek, po godz. 19.00) i Meloradio Opole (środa, po godz. 19.00), południowo – zachodniej – ESKA
Leszno (sobota, godz. 8.00). Z kolei mieszkańcy z centralnej części województwa (także aglomeracji poznańskiej i okolic) będą mogli włączyć
radioodbiorniki w poniedziałek o godz. 10.30 i słuchać swojej audycji na falach Radia Złote Przeboje Poznań. Będą też emitowane powtórki,
o szczegółach przeczytasz na stronach rozgłośni, w specjalnych zakładkach poświęconym audycjom. Tam też, będziesz mógł wysłuchać
wszystkich programów.
Dlaczego warto wysłuchać audycji? Powodów jest kilka. po pierwsze, z uwagi na czas - audycje będą krótkie i bardzo konkretne. Słuchacze
w pigułce otrzymają najważniejsze informacje unijne. Co więcej, dynamiczny program będzie dostosowany do rodzaju rozgłośni
i potencjalnego odbiorcy.
Po drugie, cykliczność i lokalność. Premierowe odcinki będą emitowane w czterech stacjach, raz w tygodniu, o stałych porach. Każda audycja
będzie inna i dostosowana do słuchacza lokalnego. A zatem, o czym będzie w nich mowa? Przede wszystkim o projektach realizowanych
w poszczególnych regionach wielkopolski. Będziemy prezentować społeczności lokalne, stowarzyszenia czy firmy, które dzięki dotacjom
z WRPO 2014+ dokonały zmian w swoim najbliższym otoczeniu, rozwinęły biznesy, poprawiły jakość życia, itd. za pośrednictwem audycji
chcemy: dotrzeć do liderów tych zmian, poznać ciekawe historie, ale również wysłuchać opinii uczestników, mieszkańców. Audycje mają
pokazać wymiar lokalny zmian, które dokonują się w Wielkopolsce dzięki Funduszom Europejskim. Nie zabraknie też informacji o trwających
konkursach czy innych ciekawostkach wynikających ze wdrażania WRPO 2014+.

