REWITALIZACJA ŻYRARDOWA
nagrody i wyróżnienia

Europejska gmina,
europejskie miasto 2007
Żyrardów zdobył wyróżnienie w rankingu
„Europejska gmina, europejskie miasto
2007” w województwie mazowieckim.
Organizatorami rankingu było: Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego, Gazeta Prawna
i Bank Gospodarstwa Krajowego.
20 czerwca 2007 r. w Łodzi w Pałacu
Poznańskich odbyła się gala podczas, której
wyróżnione zostały gminy z województw:
łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego,
warmińsko – mazurskiego.
Wśród laureatów z województwa
mazowieckiego znalazł się Żyrardów.

Europejska gmina, europejskie miasto 2008
Miasto Żyrardów laureatem drugiej edycji Rankingu Europejska Gmina –
Europejskie Miasto 2008
Ranking wyróżniał samorządy, na obszarze których osiągane są największe sukcesy w
pozyskiwaniu środków unijnych. W przedsięwzięciu uwzględniane są wszystkie programy
unijne, których beneficjentami są nie tylko władze samorządowe i podległe im jednostki
organizacyjne, ale także przedsiębiorcy i organizacje społeczne.
Ranking Europejska Gmina - Europejskie Miasto 2008 r. wskazuje, które miejsca w Polsce
mogą się poszczycić największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych.

Wśród 314 gmin i miast na terenie województwa mazowieckiego Żyrardów znalazł się na
11 pozycji.

ZŁOTE FORMATY
3 kwietnia 2008 r., w czasie uroczystej gali Festiwalu Promocji miast i Regionów,
ogłoszono wyniki konkursu na najlepsze turystyczne projekty promocyjne.
Żyrardów otrzymał II nagrodę w KATEGORII WYDAWNICTWO PROMOCYJNE Centrum Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Żyrardowie

30 października 2008 r., na Zamku Królewskim
w Warszawie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
zorganizowało konferencję p.n. „Zintegrowany

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
2004-2006. Tak wiele dla tak wielu”.
Podsumowanie programu ZPORR było okazją do
wyłonienia samorządowych liderów, wśród
których znalazł się Żyrardów.

Podczas gali podsumowującej realizację programu ZPORR, premier Donald Tusk gratulował
władzom miasta skutecznego wykorzystywania szans, jakie daje Unia Europejska.
Pamiątkową statuetkę z rąk premiera Donalda Tuska odebrał w imieniu
Prezydenta Miasta Żyrardowa, Jarosław Szafaryn, Naczelnik Wydziału Promocji i Kultury.

Dzięki głosom internautów
żyrardowska XIX-wieczna osada
fabryczna otrzymała tytuł

„Perły w Koronie Mazowsza”
i znalazła się na pierwszym miejscu
w elitarnym gronie 10 największych
atrakcji turystycznych województwa
mazowieckiego.
Konkurs zorganizowała redakcja
„Naszego Miasta”.

Projekt ,,Rewaloryzacja Parku K. A. Dittricha
w Żyrardowie”, opracowany przez Miejski Zespół
Urbanistyczny, zdobył nominację do głównej
nagrody w konkursie „Polska pięknieje – 7 cudów
Funduszy Europejskich”.
7 maja 2009 r., podczas gali na Zamku Królewskim,
Minister Rozwoju Regionalnego, Elżbieta
Bieńkowska wręczyła nagrody laureatom II edycji
konkursu „Polska Pięknieje. 7 Cudów Funduszy
Europejskich”.
Nominowani oraz Laureaci zostali objęci kampanią
promocyjną.

