
dla Środowiska
Fundacja Nauka 

„Lider Pojezierza”
Stowarzyszenie 

Agencja Rozwoju 
Regionalnego

Koszalińska 

Przebudowa i adaptacja 
zdegradowanych budynków

Zmiana zagospodarowania 
terenów i przestrzeni

Fundacja Nauka dla Środowiska w partnerstwie z: 
Aktywa Plus Emilia Kowalska
4 C centrum Ekonomii Społecznej Sp. Z o.o.

Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” w partnerstwie z: 
Fundacją Nauka dla Środowiska
Fundacją Pod Aniołem

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Jesteś zainteresowany realizacją projektu 

w ramach działań rewitalizacyjnych 

w swojej gminie?

Skontaktuj się z jednym z Benecjentów!

• Karnice (powiat gryficki)
• Płoty (powiat gryficki)
• Moryń (powiat gryfiński)
• Kozielice (powiat pyrzycki)
• Dobrzany (powiat stargardzki)

• Drawno (powiat choszczeński)
• Krzęcin (powiat choszczeński)
• Ostrowice (powiat drawski)
• Brojce (powiat gryficki)

Działania rewitalizacyjne w gminach

Wojewódzki Urząd Pracy 
w Szczecinie

efs@wup.pl

www.wup.pl/rpo

facebook.com/wupszczecin

• Radowo małe (powiat łobeski)
• Dobra (powiat łobeski)

• Grzmiąca (powiat Szczecinecki)

• Świdwin (powiat świdwiński)

• Brzeżno (powiat świdwiński)

• Węgorzyno (powiat łobeski)

• Barwice (powiat szczecinecki)

• Gmina Szczecinek (powiat szczecinecki)

• Rąbino (powiat świdwiński)

• Złocieniec (powiat drawski)

• Choszczno (powiat choszczeński)
• Pełczyce (powiat choszczeński)

• Trzcińsko – Zdrój (powiat gryfiński)

• Czaplinek (powiat drawski)
• Recz (powiat choszczeński)

• Kalisz Pomorski (powiat drawski)
• Wierzchowo (powiat drawski)

• Banie (powiat gryfiński)
• Cedynia (powiat gryfiński)
• Mieszkowice (powiat gryfiński)

• Bielice (powiat pyrzycki)
• Boleszkowice (powiat myśliborski)
• Widuchowa (powiat gryfiński)

• Warnice (powiat Pyrzycki)

• Lipiany (powiat pyrzycki)

• Miasto Wałcz (powiat wałecki)

• Przelewice (powiat pyrzycki)

• Człopa (powiat wałecki)

• Gmina Wałcz (powiat wałecki)
• Mirosławiec (powiat Wałecki)

• Pyrzyce (powiat pyrzycki)

• Golczewo (powiat kamieński)
• Świerzno (powiat kamieński)

• Gryfice (powiat gryficki)

• Wolin (powiat kamieński)

• Karlino (powiat białogardzki)
• Tychowo (powiat białogardzki)
• Przybiernów (powiat goleniowski) • Gmina Darłowo (powiat sławieński)

• Postomino (powiat sławieński)
• Malechowo (powiat sławieński)

• Polanów (powiat koszaliński)
• Świeszyno (powiat koszaliński)

• Miasto Darłowo (powiat Sławieński)

• Gmina Sławno (powiat sławieński)

• Ińsko (powiat stargardzki)

• Biały Bór (powiat szczecinecki)
• Borne Sulinowo (powiat szczecinecki)
• Połczyn- Zdrój (powiat świdwiński)

• Chociwel (powiat stargardzki)

• Suchań (powiat stargardzki)

• Sławoborze (powiat świdwiński)

• Rymań (powiat kołobrzeski)
• Resko (powiat łobeski)

• Miasto Szczecinek
(powiat szczecinecki)

• Łobez (powiat łobeski)

Animacja lokalna 
mieszkanców

Organizacja wydarzeń 
przez społeczność lokalną

75-620 Koszalin

biuro@ndsfund.org 

ul. Racławicka 15-17 (bud. F)

tel. 94 347 82 05

ul. Przemysłowa 8

e-mail: karrsa@karrsa.pl
tel. 094 341 63 30
75-216 Koszalin

Aleja 1 Maja 6

e-mail: lgd@liderpojezierza.pl

74-320 Barlinek
tel. 95 74 60 360
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