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A projekttevékenység kivitelezési munkáinak
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Akielégítése.
sajtóközleményt Abony Város Önkormányzata adta ki a „Lehetőségeink Fő Tere – Abony Város integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító számú pályázat projektzáró rendezvénye
A sajtóközleményt Abony Város Önkormányzata adta ki a „Lehetőségeink Fő Tere – Abony Vákapcsán.

Abony Város Önkormányzata

ros integrált településközpont fejlesztése” című KMOP-5.2.1/B-09-2f-2010-0011 azonosító száCím: 2740 Abony, Kossuth tér 1.
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E-mail:
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művészetiwww.abony.hu
központ projekt kapcsán.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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