Wiadomości
1 maja 2021 roku minęło 17 lat, od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Bilans członkostwa jest pod każdym względem pozytywny. Jak
wykorzystaliśmy ostatnie lata? Przedstawiamy kilka przykładowych przedsięwzięć, wybranych spośród prawie 3,5 tysiąca projektów unijnych, które
otrzymały dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oczywiście pamiętając, że w naszym
regionie zrealizowano mnóstwo cennych inicjatyw również w poprzednich perspektywach unijnych.

Na zdrowie!
Jedna z największych inwestycji ostatnich lat to budowa zupełnie nowego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Całość
inwestycji pochłonie około 470 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło około 237 mln zł. Placówka odciąży lokalne
lecznice, będzie mogła pomóc w jednym momencie ok. 350 pacjentom. Wszystko to z nowoczesnym wyposażeniem szpitalnym na siedmiu
kondygnacjach. Nowy szpital przyjmie najmłodszych pacjentów jeszcze w tym roku.

W drogę!
Samochodem, autobusem czy pociągiem, – bo i tu swój wkład mają Fundusze Europejskie. Remont linii kolejowej Poznań-Piła skrócił przejazd
pociągów do kilkudziesięciu minut. Składy kolejowe tę trasę mogą pokonać z prędkością nawet 120 km/h. Ponadto na 29 różnych inwestycji w
regionie pozyskano środki w wysokości około 593 mln zł – to m.in. przebudowy dróg wojewódzkich, ale także budowy obwodnic Gostynia czy
Wronek. Zwolennicy transportu publicznego też znajdą coś dla siebie – inwestycje w niskoemisyjne autobusy czy węzły przesiadkowe. Takich
węzłów na terenie np. Metropolii Poznań jest już kilkadziesiąt, a będzie docelowo 50.

Dla klimatu!
Bo Unia Europejska chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Dlatego powstały programy parasolowe dla gmin. Ich mieszkańcy mogli

aplikować o dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych. Z takiej okazji skorzystali już mieszkańcy m.in. Kalisza, Ostrzeszowa czy gminy Kramsk.
W całej Wielkopolsce realizowanych jest 56 podobnych zadań, na które udało się pozyskać środki w wysokości ponad 270 mln zł. Pozwoli to na
budowę kilkunastu tysięcy jednostek odnawialnych źródeł energii.

Dla ludzi!
A najważniejsze jest zdrowie, – ale w szczególności to psychiczne, o czym mało się mówi. Ponad 1,5 mln dzieci zmaga się z problemami
psychicznymi i na pomoc przychodzą takie jednostki jak Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. Bo
problemy są poważne i nie chodzi tu o złamane serca nastolatków. To bardzo poważne stany lękowe, napady paniki, depresja, czy zaburzenia
odżywiania, które mogą prowadzić do anoreksji. Podobnych placówek działa w Wielkopolsce kilkanaście. Opiekują się dziećmi, młodzieżą,
dorosłymi a nawet kobietami w ciąży. Wsparcie dla tych placówek w regionie to około 85 mln zł ze środków unijnych.
A to nie wszystko, co było możliwe dzięki wsparciu z Unii Europejskiej. Więcej na temat najważniejszych inwestycji z Funduszami Europejskimi w
najnowszym odcinku magazynu unijnego „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 30) OBEJRZYJ FILM

