Media o rewitalizacji
Rewitalizacja w Wielkopolsce tematem przewodnim emagazynu „Nasz Region”
Jak Wielkopolskie miasta i miasteczka otwierają się na mieszkańców? O przykładach
udanych projektów rewitalizacyjnych przeczytasz w nowym e-magazynie unijnym „Nasz
Region”.
Czym jest rewitalizacja? Łatwiej powiedzieć, czym nie jest - remontem kilku starych kamienic,
nowym asfaltem na ulicy, fontanną z ławeczką. Ale nie o tym piszemy w nowym numerze emagazynu „Nasz Region”. Bardziej skupiamy się na przedsięwzięciach, które poprawiają, jakość
życia, przyspieszają rozwój, ożywiają przestrzenie i przywracają energię społeczną, tam gdzie
nastąpił jej deficyt. Bo taka jest istota rewitalizacji!
Unia Europejska chętnie wspiera dobre przedsięwzięcia rewitalizacyjne, a takich nie brakuje w
Wielkopolsce. Aktualnie realizowanych jest około 50 projektów, które otrzymało blisko pół miliarda
złotych w formie dotacji i pożyczek unijnych z puli Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).
W tym numerze zaglądamy do kilku wielkopolskich miast i miasteczek. Przykłady udanych
rewitalizacji znajdziemy bez trudu. Jaki pomysł na ożywienie gospodarcze i społeczne terenów
zdegradowanych mają samorządy z Wielenia, Kalisza i Lwówka? Odpowiedź poznamy w
artykule „Stare miejsca - nowy świat”.
To mieszkańcy w działaniach rewitalizacyjnych powinni uczestniczyć od początku do końca, a więc
od planowania działań aż po ewaluację i ocenę programu. Lokalne społeczności muszą mieć
poczucie sprawczości, dostrzec, że ich głos jest słyszalny. Tyle teorii, a jak to wygląda w praktyce?
W reportażu „Rewitalizacja potrzebna jak tlen” oddaliśmy głos mieszkańcom Ostrowa Wlkp. oraz
niewielkiego Łuszkowa i Bielawy w gminie Krzywiń. Zapytaliśmy „lokalsów”, jak oceniają przebieg
rewitalizacji na swoim terenie, czy dzięki niej, lokalna społeczność dostała impuls do zmian?
Zarząd Województwa Wielkopolskiego wspiera procesy rewitalizacji, nie tylko dystrybuując środki
unijne z WRPO 2014+, ale oferuję gminą bezpłatne szkolenia i doradztwo. Te działania mają
przygotować samorządy do zmian, które czekają je, na koniec 2023 roku. Czego one dotyczą i
dlaczego warto podnosić wiedzę w zakresie przygotowania i wdrażania rewitalizacji? O tym
opowiada dwóch ekspertów: Marcin Ługawiak z firmy Lider Projekt, który doradza gminom z
Wielkopolski w ramach projektu realizowanego przez UMWW w Poznaniu i Andrzej Brzozowy z firmy

Projekty Miejskie, który jest ekspertem z zakresu polityki miejskiej i rewitalizacji. Polecamy dwa
wywiady: „Dialog starego z nowym” i „Rewitalizacja bez mieszkańców się nie uda”. O szczegółach
usług doradczych dla gmin piszemy w artykule „Doradztwo z rewitalizacji”.
W e-magazynie odwiedzamy również miejscowości, w których ostatnio powstały kolejne kina
społecznościowe – szczegóły w artykule „Idź do kina, jest za rogiem”, a także Piłę i Konin, które
zainwestowały w transport ekologiczny – polecamy artykuł „Od nas zależy, w jakim świecie będą
żyły nasze dzieci”.
Cały e-magazyn dostępny jest tutaj

Rewitalizacja w magazynie "Zmieniamy Wielkopolskę"
Zachęcamy do obejrzenia dwóch pilotażowych odcinków magazynu "Zmieniamy Wielkopolskę". Ich
tematyka została zdominowana przez projekty rewitalizacyjne wspierane z WRPO 2014+. W
pierwszym odcinku była mowa ukończonej rewitalizacji rynku w Wieleniu. To urokliwe miasto
położone nad Notecią w powiecie czarnkowsko - trzcianeckim. Miasto, które dynamicznie się
rozwija przy udziale mieszkańców i dzięki środkom z Unii Europejskiej.

W drugim odcinku magazynu była mowa o rewitalizacji szpitala powiatowego w Jarocinie i rynku
we Lwówku.
Dla ponad 70 tysięcy mieszkańców powiatu jarocińskiego to jedna z najważniejszych lecznic w
regionie. Placówka od lat jest modernizowana przy znacznym udziale Funduszy Europejskich. Za
sprawą środków z WRPO 2014+ przebudowany będzie w najbliższym czasie kolejny oddział tego
szpitala. O jego szczegółach w pierwszej części magazynu, w drugiej jest mowa o Lwówku. To jedno
z najstarszych miast w Wielkopolsce doczekało się pięknego rynku.

Nowe odcinki magazynu "Zmieniamy Wielkopolskę" można obejrzeć:

Wielkopolska Telewizja Kablowa, poniedziałek o godz. 19.15 i wtorek o godz. 17.50
Pro Art, środa o godz. 20.50 i niedziela o godz. 18.50
TV Asta, czwartek i piatek o godz. 17.45.

Rewitalizacja w Polsce. Obejrzyj filmy
W oczekiwaniu na pierwsze wydarzenia związane z projektem wspierającym gminy z woj.
wielkopolskiego w procesie wzmacniania i wdrażania działań rewitalizacyjnych zachęcamy Państwa
do obejrzenia filmików przedstawiających dokonania samorządów uczestniczących w Modelowej
Rewitalizacji Miast i projektów pilotażowych. Łącznie jest 29 filmów do obejrzenia: 20 projektów
modelowych, 3 projekty pilotażowe i 6 filmów tematycznych (dziedzictwo kulturowe, kształtowanie
przestrzeni, mieszkalnictwo, ożywienie gospodarcze, partycypacja społeczna i polityka społeczna).
Filmy zamieszczone są na kanale YouTube Funduszy Europejskich, docelowo zostaną
zamieszczone także na Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji, gdzie sukcesywnie pojawiać się
będą dobre praktyki i doświadczenia miast modelowych i pilotażowych w rewitalizacji.
Playlista do filmików z Modelowej Rewitalizacji Miast – kliknij
Obejrzyj filmiki dotyczące obszarów tematycznych: dziedzictwo kulturowe, ożywienie
gospodarcze, kształtowanie przestrzeni, partycypacja społeczna, polityka
społeczna i mieszkalnictwo.

Wielkopolska stawia na rewitalizację
Odnowa społeczna, kulturalna i infrastrukturalna. Jednym słowem: rewitalizacja. Działania w tym
zakresie mocno wspierają Fundusze Europejskie. Jak ten proces rozwija się w Wielkopolsce? O tym
jest mowa w poniższych materiałach filmowych:

Pomysł na rewitalizację w Wieleniu i Gnieźnie:

WSB zmieni swoje oblicze:

Lwówek, Czempiń i Kościan łączy rewitalizacja:

Rogoźno doczekało się nowego placu:

O rewitalizacji w Poznaniu, Gnieźnie, Powidzu, Lesznie i Chodzieży:

