
 
POROZMAWIAJMY 
O REWITALIZACJI GMINY 
ŁOMAZY
 

Zapraszam

na którym
 

� czym jest rewitalizacja?

� co to jest obszar zdegradowany i rewitalizacji

� co to jest projekt 

� po co nam 

� kto może zgłosić swój projekt i otrzymać 

unijnych?
 

 

 

 

 

 

 
 

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli w pełni 

zdiagnozować kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w procesie 

rewitalizacji, a także wykorzystać lokalne potencjały 
 

 

 

 

 

POROZMAWIAJMY 
O REWITALIZACJI GMINY 
ŁOMAZY 

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne

na którym dowiecie się Państwo:

czym jest rewitalizacja?

co to jest obszar zdegradowany i rewitalizacji

co to jest projekt rewitalizacyjny?

po co nam Lokalny Program Rewitalizacji

kto może zgłosić swój projekt i otrzymać 

unijnych? 

 

Urzędu Gminy Łomazy

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli w pełni 

zdiagnozować kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w procesie 

rewitalizacji, a także wykorzystać lokalne potencjały 

     

 

 

POROZMAWIAJMY  
O REWITALIZACJI GMINY 

spotkanie konsultacyjne

dowiecie się Państwo:

czym jest rewitalizacja? 

co to jest obszar zdegradowany i rewitalizacji

rewitalizacyjny? 

Lokalny Program Rewitalizacji

kto może zgłosić swój projekt i otrzymać 

 21.03.2017 r.  godz. 10

sala konferencyjna
Urzędu Gminy Łomazy

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli w pełni 

zdiagnozować kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w procesie 

rewitalizacji, a także wykorzystać lokalne potencjały 

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

     

 
O REWITALIZACJI GMINY 

spotkanie konsultacyjne

dowiecie się Państwo: 

co to jest obszar zdegradowany i rewitalizacji? 

Lokalny Program Rewitalizacji? 

kto może zgłosić swój projekt i otrzymać  dofinansowanie ze środków 

21.03.2017 r.  godz. 10:00 

sala konferencyjna 
Urzędu Gminy Łomazy 

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli w pełni 

zdiagnozować kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w procesie 

rewitalizacji, a także wykorzystać lokalne potencjały Gminy 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

 www.rewitalizacja.

Wójt Gminy 

OTWARTE SPOTKANIE
KONSULTACYJNE

spotkanie konsultacyjne, 

dofinansowanie ze środków 

 

 

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli w pełni 

zdiagnozować kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w procesie 

Gminy Łomazy.  

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Internetowej

rewitalizacja.lomazy.pl

Jerzy Czyżewski 

Wójt Gminy Łomazy 

OTWARTE SPOTKANIE 
KONSULTACYJNE 

Aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych pozwoli w pełni 

zdiagnozować kluczowe problemy konieczne do rozwiązania w procesie 

Internetowej: 

.pl 

zyżewski  

Łomazy  


