
Wiadomości
Prawie 100 milionów złotych trafiło do personelu i placówek medycznych, które są na froncie walki z epidemią koronawirusa. Zarząd Województwa

Wielkopolskiego, jako pierwszy w Polsce podjął decyzję, by jeszcze w marcu przesunąć kilkadziesiąt milionów złotych na projekty zdrowotne (w

ramach budżetu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w skrócie WRPO 2014+). Potem, z upływem

kolejnych miesięcy, kwota rosła, a za te pieniądze kupowano środki ochrony osobistej dla personelu czy brakujący sprzęt dla kilkudziesięciu

szpitali w Wielkopolsce.

 

Budowa w cieniu pandemii

Pandemia nie zatrzymała inwestycji realizowanych z funduszy unijnych. Budowa kluczowego dla całego województwa Wielkopolskiego Centrum

Zdrowia Dziecka idzie zgodnie z harmonogramem, a cały obiekt, w którym leczeni będą najmłodsi pacjenci, będzie mógł pomieścić 354 chorych w

jednoosobowych salach. Będą tam też komfortowe miejsca dla rodziców, którzy chcą być blisko swoich pociech. Do lecznicy przy ulicy Wrzoska, w

sąsiedztwie Szpitala Wojewódzkiego, przeniesie się dziewięć szpitalnych oddziałów dziecięcych, rozrzuconych w wielu punktach Poznania.

Budowa szpitala nie byłaby możliwa, gdyby nie unijne dofinansowanie w wysokości 338 milionów złotych.

 

Inwestycje dla regionów

Strażacy z Kuźnicy Żelichowskiej mają od końca tego roku większe szanse by dotrzeć z pomocą na czas do osób potrzebujących. Przez wiele lat

mieli problem z szybkim przejazdem Drogą Wojewódzką nr 123. Teraz, po gruntownej przebudowie trasy, mogą już odetchnąć z ulgą. Prawie 20

kilometrów nowej drogi, którą udało się wyremontować przy udziale ponad 64 mln złotych z funduszy WPRO 2014+, to niemal okno na świat dla

regionu. Walory turystyczne trasy łączącej Hutę Szklaną i Przesieki są nie do przecenienia, a cały region to kraina wielu jezior i raj dla grzybiarzy.

W lasach w sąsiedztwie tej drogi występują nawet chronione zwierzęta takie jak: żubry, rysie, rybołowy czy orły bieliki. Korzystają z niej też

mieszkańcy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego i lokalni przedsiębiorcy.

To tylko przykład, bo w całej Wielkopolsce przy udziale środków europejskich przebudowano już ponad 150 kilometrów dróg wojewódzkich.

 

Czas na kolej

Biało-czerwone składy Kolei Wielkopolskich zna już niemal każdy. Z roku na rok popularność komunikacji szynowej w naszym regionie rośnie, a

przewoźnik, ze względu na rosnące potrzeby, kupuje nowe składy. Unijne dofinansowanie w wysokości ponad 66 milionów złotych pozwoliło na

dostarczenie jeszcze w tym roku czterech pociągów. Każdy szynobus ma 170 miejsc siedzących i może jeździć z prędkością nawet 120km/h. Te

trójczłonowe pojazdy stanowią istotne uzupełnienie taboru obsługującego połączenia na liniach Poznań – Wągrowiec – Gołańcz oraz Poznań –

Grodzisk Wlkp – Wolsztyn. To na tych odcinkach Spółka odnotowuje coraz większe potoki pasażerskie.

Pociągi kursują też zmodernizowaną trasą z Piły do Poznania. Dofinansowana kwotą około 425 milionów złotych z WRPO 2014+ inwestycja

pozwoliła skrócić podróż na tej trasie o kilkadziesiąt minut. Wymieniono 134 kilometry torów, przebudowano cztery mosty i zbudowano cztery nowe

przystanki kolejowe.

 

Kultura i historia

Na zadania związane z ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Zarząd Województwa wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad

255 milionów złotych. Przykładem jest przebudowany w mijającym roku budynek Wrzesińskiego Ośrodka Kultury, który już stał się wizytówką

miasta. Na publiczność czeka też Polski Teatr Tańca w Poznaniu, który oficjalne otwarcie swojej siedziby z powodu pandemii planuje na wiosnę

2021 roku, ale tancerze już wprowadzają się do nowego budynku przy ul. Taczka.

Unijne środki dotarły także do mniejszych miejscowości czy wsi. Za prawie pół miliona złotych z WRPO 2014+ udało się zrewitalizować historyczną

kaplicę w Rybnie Wielkim w gminie Kiszkowo, która ma przyciągać turystów.

W 2020 roku zakończyło się również kilka projektów rewitalizacyjnych. Takich, jak choćby otwarcie rynków w Wieleniu czy Lwówku.



Więcej na temat inwestycji dofinansowanych z funduszy unijnych (w ramach WRPO 2014+) znajdą Państwo w magazynie Zmieniamy

Wielkopolskę (odc. 12).

https://www.youtube.com/watch?v=F_p4xut48ks&t=6s
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