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Mikrogranty
Tworzymy projekty na rekreacyjnych  

terenach Wrocławia

Mapa wrocławskiej zieleni
Przygotowaliśmy dla Was mapkę, na której znajdziecie sporo wrocławskich terenów rekreacyjnych. Sprawdźcie 
mniej znane Wam parki, zieleńce, skwery czy też bulwary.

Działania możecie realizować także w innych lokalizacjach (na placach zabaw, na podwórkach czy na przestrze-
niach otwartych np. przy Waszym bloku) – my oczywiście zaznaczyliśmy tylko niektóre miejsca, z jakich możecie 
skorzystać w planowaniu projektu w tym naborze! 

Kliknijcie →TUTAJ i sprawdźcie, jakie lokalizacje oznaczyliśmy w Waszej okolicy!

→ mapa 1
→ mapa 2

Polecamy też mapy stworzone na potrzeby 
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego:

Zainspirujcie się!
Bardzo dobrym przykładem na działania wykorzystujące zaniedbane miejsca we Wrocławiu są niektóre z projek-
tów Mikrograntowych. „Ołbiński Ogród Otwarty”, „(nie)widzialne Sępolno”, „Zmień plastiki w dobre nawyki” czy 
też „Kampania cukrowa na Klecinie” – to tylko niektóre z inicjatyw, jakie udało nam się zorganizować w ostatnich 
latach. Więcej o naszych realizacjach możecie znaleźć →TUTAJ

Wasze propozycje na projekty animacyjne, edukacyjne, rekreacyjne, integracyjne czy wszelkie inne o charakterze 
kulturotwórczym, pozwolą mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia na aktywne spędzanie lata i jesieni w dużym 
mieście! Zaplanujcie działania w parku lub na podwórku, które chcielibyście ożywić. Może znacie miejsca, które dla 
mieszkańców Wrocławia są nieodkryte i chcielibyście się nimi podzielić? Wspólnie przekonajmy się, że Wrocław ma 
do zaoferowania wiele otwartych, zielonych przestrzeni, w których można realizować swoje inicjatywy!

Zerknijcie tez na ciekawe przykłady spoza Wrocławia:

→ Biennale Nieużytków 

→ Nieużytki Sztuki

→ festiwal Narracje

Co roku w maju uruchamiamy dla Was nabór, dzięki któremu możemy wspólnie zaplanować działa-
nia na lato i jesień w mieście. Inicjatywy, które do nas zgłosicie pozwolą nam nie tylko na wspólne 
spotkania w przestrzeni warsztatowej ale także, mamy nadzieję, na miejskie eksploracje przestrzeni 
rekreacyjnych – parków, lasów, skwerów, placów czy podwórek. 

https://drive.google.com/open?id=16rBymrzqpBJKulaeOOes1p2gYfNbLBDf&usp=sharing
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/planujesz-zielony-projekt-skorzystaj-z-mapy
http://www.wroclaw.pl/rozmawia/zglos-zielony-projekt-do-wbo-2017
http://www.strefakultury.pl/programy/mikrogranty/projekty/
http://biennalenieuzytkow.wordpress.com/idea/
http://www.elajablonska.com/projects-more.php?id=260
http://narracje.eu/


Jak wybrać miejsce działań?
Zwróćcie uwagę czy w okolicy, w której zamierzacie zorganizować projekt, wcześniej działał już ktoś inny. Przemy-
ślcie opcję połączenia sił i wspólnej inicjatywy na rzecz wzmocnienia Waszego pomysłu.

Pamiętajcie o obiektach powstałych w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, które możecie znaleźć na 
terenie Wrocławia (sprawdźcie listę, którą dla Was przygotowaliśmy!). Możecie skontaktować się z ich liderem czy 
liderką i wspólnie zastanowić się, jakie działanie w ramach Mikrograntów pozwoliłoby na ożywienie projektu WBO. 
Innym z przykładów jest też projekt realizowany podczas Europejskiej Stolicy Kultury „Wrocław – wejście od podwó-
rza”, który zakładał działania podwórkowe w latach 2015-2016, a ich efektem były różnego rodzaju instalacje. Może 
jedna z nich stanie się miejscem Waszych osiedlowych animacji? 

Zainspirujcie się!
Rzućcie okiem na materiały, które naszym zdaniem będą Wam pomocne:

→ Lista i mapa projektów WBO

→ Wrocław – wejście od podwórza: MAPA i OPISY PROJEKTÓW

→ Międzypokoleniowe spotkania sąsiedzkie

Działajcie odpowiedzialnie
Działania plenerowe łączą się z korzystaniem z przestrzeni publicznej, co bardzo często wiąże się z formalnościami 
oraz załatwianiem zgód od właścicieli gruntów (miejskich czy też prywatnych). Postarajcie się, by Wasze wydarze-
nie odbyło się w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. Pamiętajcie, że już na etapie planowania być może będziecie 
musieli zadbać o takie sprawy jak: uzyskanie zgód właścicieli terenów, ubezpieczenie wydarzenia, czy też powiado-
mienie odpowiednich służb (np. w okolicach zbiorników wodnych zaproszenie na imprezę Dolnośląskiego Wodne-
go Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPRu). O każdą sprawę możecie nas zapytać już na etapie konsultacji 
pomysłu!

Trwałe interwencje w przestrzeń miejską
Nie zawsze Wasze inicjatywy, które mają zmieniać trwale Wasze otoczenie są dobrym pomysłem, jeśli nie skon-
sultujecie ich z innymi. Zanim zaprosicie sąsiadów i sąsiadki to wspólnego tworzenia muralu zastanówcie się, czy 
trwalszego efektu wzmacniającego więzi nie można osiągnąć działaniem animacyjnym.

Zainspirujcie się!
Przejrzyjcie publikacje i pomoce, które bardzo mocno Wam polecamy:

→ Zróbmy coś!

→ Jak wydzierżawić podwórko? i inne 
       (do odebrania w formie wydruków w Infopunkcie Łokietka 5)

https://strefakultury.pl/wp-content/uploads/2020/04/Lista-projektów-WBO.pdf
http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/programs/mapa-projektow-20152016-1486041054.pdf
http://www.wroclaw2016.strefakultury.pl/podworze
http://www.wroclaw2016.pl/upload/downloads/programs/miedzypokoleniowe-spotkania-sasiedzkie-1493196801.pdf
https://strefakultury.pl/download.php?file=https%3A%2F%2Fstrefakultury.pl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F11%2FZr%C3%B3bmy-co%C5%9B-Zdychova.pdf
http://www.lokietka5.pl/przedsiebiorcy/dzierzawa-podworka/

