
Biuletyny
Ukazał się trzynasty numer e-magazynu „Nasz Region”. Tworzymy go z myślą o Czytelnikach,

którzy szukają aktualnych informacji o tym, jak zmienia się Wielkopolska dzięki Funduszom

Europejskim.

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 e-

magazynu „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
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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
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