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Lista projektów zrealizowanych w ramach
Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
Wow! Dodatkowe punkty za WBO! Jak je uzyskać składając wniosek?
Wystarczy w swoim projekcie mądrze zaplanować wykorzystanie infrastruktury powstałej w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego! Sprawdźcie czy na terenie, na którym chcecie działać, zrealizowano projekt w ramach
WBO. Pomyślcie, w jaki sposób kreatywnie i logicznie użyć go w ramach waszej inicjatywy. Nie róbcie tego na siłę
– zastanówcie się, czy wpisanie danej inwestycji w projekt jest zasadne i ma sens w odniesieniu do waszego pomysłu,
bo wasz wybór będziecie musieli uargumentować we wniosku, a potem w razie wygranej – swoje działanie na jego
terenie zrealizować!

Zainspirujcie się!
Przygotowaliśmy trzy przykłady mikrograntowych projektów, które zdobyły dodatkowe punkty za WBO. Pamiętajcie, że taką infrastrukturę możecie wykorzystać na różne sposoby, niekoniecznie zgodnie z jej pierwotnym, założonym przez liderów przeznaczeniem. Ważne, żeby wasza inicjatywa była przyjazna dla jej kształtu.
„Kolorowy Zakrzów”
to pomysł Marii Smolarek na cykl plenerowych spotkań, w trakcie których mieszkańcy i mieszkanki Zakrzowa
(zarówno ci mieszkający tam od dawna, jak i zamieszkujący je od niedawna Romowie), mieli szansę wspólnie
spędzić czas, lepiej się poznać, zintegrować i nawiązać sąsiedzkie relacje. Jednym z tych działań było wykorzystanie
boiska sportowego i nauka gry w baseball (WBO 2016 | 533)
„Budzimy się pod niebem Wrocławia”
Grupa Trimamy w swoim projekcie wykorzystała muszlę koncertową na Sępolnie do zorganizowania wymiany
ubrań oraz sprzętów sportowych. (WBO 2015 | 469)
„Etykieta w plenerze, czyli sąsiedzki bon ton na wesoło”
Jeden z placów zabaw na Maślicach posłużył ekipie z Kolektywu Pomysłów jako plener filmowy w trakcie projektu.
Nakręcili oni na nim jeden z odcinków humorystycznej serii edukacyjnych filmików – przygody Maślicmana cz. IV.
(WBO 2016 | 340)

Sprawdźcie waszą okolicę!
Zerknijcie na mapkę – zaznaczyliśmy tam wszystkie inwestycje WBO, z których możecie skorzystać w waszych działaniach. Każdy z punktów ma też link do szczegółowego opisu, a kolory pinezek oznaczają rok, w którym dana inwestycja została wybrana. Przed każdą edycją aktualizujemy mapkę dodając do niej kolejne projekty, które zostały
zakończone i oddane do użytku.

Mapa projektów WBO ← kliknij tutaj!
Weź miasto w swoje ręce!
Sprawdzajcie też stronę Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, na której zebrane
zostały wszystkie projekty – także te, które wciąż czekają na realizację. Zawsze
na początku roku możecie wziąć udział w spotkaniach informacyjnych odnośnie
programu i zgłosić swoje propozycje na nowe inwestycje.

