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OBWIESZCZENIE 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice informuje, że na prośby mieszkańców wydłużono 

termin składania propozycji projektów/działań jakie należy ująć w opracowywanym 

programie rewitalizacji, dotyczące wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Projekty mogą 

zgłaszać wszyscy zainteresowani, m.in. mieszkańcy, instytucje publiczne, służba zdrowia, 

przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.  

Propozycje należy zgłaszać do dnia 10.11.2016 r.  w Urzędzie Miasta i Gminy 

Łosice, pok. nr 39 lub e-mail’em na adres umiglosice@pro.onet.pl. 

Mapa z wyznaczonym obszarem rewitalizacji oraz formularz do zgłaszania projektów 

dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice, pok. nr 39 oraz na stronie 

www.gmina.losice.pl. 

 

Informacje dodatkowe: 

 Fiszka projektowa będzie podstawą do ujęcia pomysłu w Programie Rewitalizacji 

 Na kolejnym etapie tworzenia Programu Rewitalizacji zgłoszone pomysły zostaną 

zweryfikowane pod kątem zgodności z celami Programu i możliwości realizacji 

 W przypadku konieczności dokonania uzupełnień lub korekt zgłoszonego pomysłu, ze 

Zgłaszającym skontaktują się pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Łosice  

 Projekty zaakceptowane do Programu Rewitalizacji zostaną wpisane na listę planowanych 

podstawowych przedsięwzięć lub w inny sposób ujęte w tym programie, po 

wcześniejszych ustaleniach ze Zgłaszającym 

 Każdy Zgłaszający, który złożył wypełnioną fiszkę projektową zostanie powiadomiony, 

czy i w jakiej formie jego propozycja została uwzględniona 

 UWAGA dla niektórych projektów, planowanych do dofinasowania ze środków Unii 

Europejskiej, wpisanie projektu do Programu rewitalizacji, będzie stanowiło podstawę 

otrzymania dodatkowych punktów przy ocenie wniosku o dofinasowanie lub będzie 

warunkiem możliwości ubiegania się o dotację – m.in. w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działania:  

3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu; 

4.2 Efektywność energetyczna 

4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza 

5.3 Dziedzictwo kultury 

6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych 

9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej 

9.3 Rozwój ekonomii społecznej 

 

Rewitalizację należy rozumieć jako proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.  



 
 

 

 

  

Rewitalizacja zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów wskazanych jako 

problemowe, ma na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie 

współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku 

wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach. Działania 

naprawcze prowadzić będą do polepszenia jakości życia mieszkańców, w tym zwiększenia 

ich szans na zatrudnienie. Ponadto pozwolą one na trwałą odnowę obszaru, poprawę ładu 

przestrzennego, stanu środowiska i zabudowy poprzez zastosowanie wysokiej jakości 

rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych. Przyczynią się również do ograniczania 

zjawiska eksurbanizacji poprzez podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w miastach i 

pozwolą na odnowienie lub wzmocnienie atutów rozwojowych obszarów wiejskich. 

Rezultatem prowadzonych działań będzie także zmiana wizerunku obszaru poddanego 

rewitalizacji, a co się z tym wiąże zwiększenie zainteresowania inwestorów tym obszarem.  

Efektem działań powinno być wyposażenie obszarów zidentyfikowanych w programach 

rewitalizacji w nowe funkcje, lub przywrócenie poprzednich, w wyniku zaplanowanych i 

skoordynowanych działań interwencyjnych i naprawczych.   
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