Wiadomości
Było różnorodnie, ale wszędzie – interesująco i po europejsku. Miniony weekend (11-13 maj maja),
Wielkopolanie spędzali na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE).
Seanse filmowe w kameralnym kinie w Starym Mieście, tworzenie flagi unijnej w Rydzynie, zwiedzanie
Parku Orientacji Przestrzennej w Owińskach. To tylko przykłady kilkudziesięciu wydarzeń, które w ten
weekend odbyły się w ramach piątej edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich.
Od piątku do niedzieli beneficjenci unijnego wsparcia w całej Polsce – i w regionie – otwierali drzwi do
swoich instytucji, firm, fundacji i stowarzyszeń, by pokazać odwiedzającym, na co idą przysłowiowe „miliony
z Unii”.
To bez wątpienia niezwykłe miejsce do nauki, zabawy i integracji. Mowa o unikatowym na skalę europejską
Parku Orientacji Przestrzennej na terenie ośrodka dla dzieci niewidomych w Owińskach. W ramach DOFE
można go było zwiedzać od piątku do niedzieli.
W sobotę (12 maja) odwiedził park Jerzy Kwieciński, minister Inwestycji i Rozwoju, którego po tym
nowoczesnym kompleksie oprowadzał Jan Grabkowski, starosta poznański i Grzegorz Potrzebowski,
dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWW w Poznaniu.
– Wielkopolska jest liderem w pozyskiwaniu funduszy europejskich – mówił w Owińskach minister Jerzy
Kwieciński, który nie tylko chwalił tempo wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020, ale był pod dużym wrażeniem Parku Orientacji Przestrzennej jak i całego ośrodka dla
dzieci niewidomych w Owińskach, prowadzonych przez powiat poznański.

Zaliczony do „Siedmiu Cudów Funduszy Europejskich”, skupia tysiące wrażeń, odbieranych zmysłami, gdy
ten jeden zawodzi – wzrok. Koszt jego powstania to 6 milionów złotych, po połowie zadanie sfinansowano z
funduszy unijnych oraz z budżetu powiatu poznańskiego. Oprócz zabawy i integracji wychowanków
ośrodka, miejsce pełni funkcję terapeutyczną. Park Orientacji Przestrzennej można zwiedzać indywidualnie i
grupowo.
Zobacz relację TVP Poznań z Owińsk:
https://poznan.tvp.pl/37182159/wielkopolska-jednym-z-liderow-w-pozyskiwaniu-unijnych-funduszy
Więcej o DOFE 2018 w Wielkopolsce w magazynie „Zmieniamy Wielkopolskę” (TVP Poznań, środa o godz.
17.50)
Zobacz również magazyn „Zmieniamy Wielkopolskę” w TV Asta, w którym jest relacja z Dni Otwartych
Funduszy Europejskich w Rydzynie, Lesznie, Starym Mieści oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego z
Gnieźnie.

