Konstancin-Jeziorna, 13 czerwca 2019 r.

PSE zrealizują 88 projektów społecznych
w ramach konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie”!

236 uczestników, 285 wniosków konkursowych i projekty na rzecz rozwoju regionów,
które zostaną zrealizowane w 76 gminach. Zakończyła się pierwsza edycja konkursu
dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Jego efektem będzie realizacja działań,
które wprowadzą pozytywne oraz trwałe zmiany w lokalnych społecznościach
i jednocześnie będą służyć mieszkańcom przez długie lata. Konkurs został
przeprowadzony przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenie gmin, w których PSE
prowadzą inwestycje liniowe i stacyjne najwyższych napięć, bądź eksploatują istniejącą
infrastrukturę elektroenergetyczną.
Trwający od lutego konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych
z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego
oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Idea konkursu jest zbliżona do znanego
i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy
mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.
W czasie rekrutacji zostało wykonanych 3000 rozmów z uczestnikami konkursu - samorządami,
jednostkami organizacyjnymi gmin i lokalnymi organizacji pozarządowymi. Wysłano także
4500 maili do potencjalnych laureatów, przeprowadzono ponad 2800 konsultacji
telefonicznych i mailowych oraz zorganizowano siedem spotkań informacyjnych.
W przeważającej większości przedstawiciele lokalnych społeczności składali po kilka wniosków,
co pokazuje, jak dobrze idea konkursu wpisała się w potrzeby mieszkańców gmin, w których
PSE są obecne. Łącznie swoje pomysły zgłosiło 236 uczestników, przy czym aż 117 pochodziło
z miejscowych jednostek budżetowych (np. szkół, przedszkoli, ośrodków kultury, pomocy
społecznej czy bibliotek), 60 od organizacji pozarządowych i 59 od urzędów gmin. Największą
popularnością cieszyły się projekty związane z oświatą (24%). Równie popularne były działania
ukierunkowane na rozwój wspólnej przestrzeni publicznej (21%) i małej infrastruktury (18%).
- Nagrodzone w konkursie projekty są odpowiedzią na bardzo dobrze zidentyfikowane
i różnorodne potrzeby lokalne zgłoszone przez laureatów. Cieszy nas, że zwycięskie pomysły
będą wdrażane we współpracy samorządów, mieszkańców, lokalnych organizacji i grup
działania. Dzięki takiemu podejściu projekty mają szansę być rozwijane także w kolejnych latach.
Bez wątpienia inicjatywy takie jak stworzenie szlaków rowerowych, ścieżek edukacyjnoprzyrodniczych, zakup wyposażenia multimedialnego umożliwiającego organizację wirtualnych
spacerów i wystaw, organizacja zajęć z programowania lub remonty szkolnych sal fizycznochemicznych to działania, które staną się wizytówką gmin – mówi Beata Jarosz-Dziekanowska,
rzeczniczka prasowa PSE.
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Lista laureatów konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest dostępna na stronie:
www.wzmocnijotoczenie.pl w zakładce „Aktualności”. Nagrodzone projekty zostaną
zrealizowane do końca 2019 roku.
***
Kontakt do Biura Prasowego konkursu:
Janusz M. Kamiński
tel. +48 606 999 444
media@wzmocnijotoczenie.pl
***

***

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem elektroenergetycznego systemu
przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu
dla polskiej gospodarki. Zakres jej odpowiedzialności określony jest w ustawie Prawo
energetyczne. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju.
Spółka odpowiada za bilansowanie systemu elektroenergetycznego oraz utrzymanie i rozwój
infrastruktury sieciowej wraz z połączeniami transgranicznymi. Spółka udostępnia także, na
zasadach rynkowych, zdolności przesyłowe dla realizacji wymiany transgranicznej.
PSE jako właściciel 14 695 kilometrów linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych
napięć, są obecne w ok. 1000 polskich gmin, w których prowadzą działalność eksploatacyjną,
zaś w wielu kolejnych realizują projekty inwestycyjne. To właśnie na tych terenach Spółka
uruchomiła ogólnopolski konkurs dobrosąsiedzki. Działalność społeczna PSE koncentruje się
na wspieraniu projektów rozwijających lokalną infrastrukturę społeczną, m.in. w obszarze
oświaty, ochrony środowiska, pomocy społecznej, promocji zdrowia czy aktywizacji kulturalnospołecznej. Projekty te mają poprawiać bezpieczeństwo i jakość życia osób w różnym wieku.
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