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AKTUALNOŚCI

Ruszyła „Cudowna kampania Warmii i Mazur”

Celem kampanii jest zwiększenie rozpoznawal-
ności regionu Warmii i Mazur w Polsce oraz wy-
branych krajach zagranicznych.

Założenia kampanii oparte są na 24 layoutach 
eksponujących naturalne piękno regionu oraz 
jego atrakcje turystyczne poprzez wykorzysta-
nie autentycznych zdjęć z regionu Warmii i Ma-
zur, zawierających hasła zaczynające się od słów 
„Cudownie!”. Dodatkowo nagrane zostaną spoty 
reklamowe (m.in. w Polsacie, TVN, TVP1, Discove-
ry Channel, FOXLife, TVN Style, Comedy Central 

czy BBC Knowledge), które zobrazują pozytywne 
emocje i wrażenia wywołane pobytem na Warmii 
i Mazurach. Kampanię będzie można zobaczyć 
w telewizji, internecie, pociągach Eurocity i Inter-
city oraz nośnikach outdoorowych. Podróżni wy-
branych połączeń pociągów EC i IC, mieszkańcy 
Niemiec, Czech, Belgii, Litwy, Słowacji i Ukrainy 
oraz mieszkańcy Warszawy korzystający z metra 
mogą podziwiać uroki i atrakcje Warmii i Mazur.

Kampania medialno-wizualna regionu, o war-
tości ponad 9,7 mln zł dofi nansowana jest z Eu-

ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjne-
go Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Nowe i piękne

W Krainie Wielkich Jezior Mazurskich przybyły ko-
lejne nowoczesne ekomariny: w Rynie i Zalewie.

W Rynie żeglarze mogą usunąć i zutylizować 
nieczystości z jachtów, a także naprawić i zakon-
serwować łódkę. Jest slip do wodowania sprzę-
tu, sanitariaty, prysznice, pralnia, suszarnia oraz 
lokale dla potrzeb portu, między innymi sala dy-
daktyczno-szkoleniowa. Inwestycja kosztowała 
6,7 mln zł, unijne dofi nansowanie wyniosło 5,3 
mln złotych. Nowy port żeglarski może jednora-
zowo przyjąć 60 jednostek.

Nowoczesna ekologiczna miniprzystań żeglar-
ska w Zalewie przystosowana jest do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W budynku Ekomari-

ny znajdują się m.in.: sala wykładowa przezna-
czona do prowadzenia szkoleń z zakresu eduka-
cji ekologicznej, platforma obserwacyjna (wieża 
widokowa) połączona z budynkiem kładką, alta-
na umożliwiająca prowadzenie szkoleń na świe-
żym powietrzu i całoroczny pomost pływający 
przystosowany dla 18 jachtów.

Projekty dofi nansowane zostały z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia 
i Mazury na lata 2007-2013. 

ZaParkuj w Technoparku w Ełku

Budowa parku naukowo-technologicznego 
w okolicach ulicy Podmiejskiej w Ełku została 
podzielona na dwa etapy. 

Za 12 mln zł przygotowano 25 hektarów dla 
przyszłym fi rm. Wybudowano ponad 2 kilo-
metry dróg, sieć kanalizacyjną i wodociągową, 
a także dostęp do szerokopasmowego interne-
tu. W ramach drugiego etapu powstał inkubator 
przedsiębiorczości i technologiczny, centrum 
badawczo-rozwojowe z laboratorium oraz część 

szkoleniowa. Zgodnie z założeniami, w Techno-
parku szansę na rozwój zyskają młodzi ludzie, 
którzy mają pomysł na własną fi rmę. Przez kilka 
lat na dobrych warunkach będą mogli korzy-
stać z pomieszczeń parku naukowo-techno-
logicznego. Otrzymają tam niezbędną pomoc 
i wskazówki, jak prowadzić biznes. Każdy, kto 
zechce założyć tam fi rmę, będzie musiał stwo-
rzyć miejsca pracy i swoją działalnością nie może 
szkodzić środowisku.
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Równolegle z wydaniem papierowym biuletynu ukazała się jego 
wersja multimedialna, a w niej więcej opisów dobrych praktyk, 
pełne galerie zdjęć oraz fi lmy o Technoparku w Ełku i uzdrowisku 
w Gołdapi. Zapraszamy na stronę www.rpo.warmia.mazury.pl



WSTĘP

Patent na projekt – patent 
na rozwój regionu
Do Państwa rąk trafi a nowa edycja biuletynu po-
święconego Regionalnemu Programowi Opera-
cyjnemu Warmia i Mazury. Będzie go można nie 
tylko przeczytać w formie papierowej, ale także 
zobaczyć na ekranie smartfona, tabletu czy kom-
putera. Elektroniczne wydanie zostanie wzbo-
gacone o galerie zdjęć oraz fi lmy. W kolejnych 
numerach będziemy podsumowywać realizację 
Regionalnego Programu Operacyjnego, prezen-
tować dobre praktyki w korzystaniu z funduszy 
UE oraz podpowiadać, jak poprawnie realizować 
projekty. Nie zabraknie informacji o nowym re-
gionalnym programie. 

Dobre praktyki nie tylko inspirują do nowych 
przedsięwzięć, ale też prezentują właściwe po-
dejście do realizacji i promocji projektów. Autorzy 
opisują wybrane inwestycje współfi nansowane 
z RPO, a benefi cjenci mówią o swoich motywa-
cjach i ścieżkach dochodzenia do celu. W tym nu-
merze więcej miejsca poświęcamy przedsięwzię-
ciom z zakresu turystyki i kultury oraz rozwoju 
przedsiębiorczości.

Mamy nadzieję, że artykuły eksperckie będą stanowić dla Państwa dobre wsparcie w efektywnym wypełnianiu różnych obowiąz-
ków wiążących się z realizowaniem projektów dofi nansowanych z RPO. W tym numerze poruszamy temat kontroli projektów. Jak 
się do niej przygotować? Jakich błędów się wystrzegać przy rozpisywaniu zamówień publicznych, a w wypadku przedsiębiorców 
– jak prawidłowo stosować zasady.

Realizacja blisko dwóch tysięcy przedsięwzięć wymaga bardzo dużo pracy zarówno od benefi cjentów, jak i od Instytucji Zarządza-
jącej oraz instytucji pośredniczących. Jak wykorzystujemy ponad miliard euro z obecnego programu – o tym więcej w rozmowie 
„Inwestycja w region”. Aby zaprezentować efekty korzystania z RPO Warmia i Mazury, ogłosiliśmy konkurs „Patent na projekt”, 
w którym wskażemy i nagrodzimy najlepsze i dobrze realizowane przedsięwzięcia. Te, które najbardziej przyczyniają się do 
rozwoju regionu.

Znajdujemy się w przełomowym momencie – kończy się okres kontraktacji funduszy na lata 2007-2013 i trwa programowanie 
nowej perspektywy fi nansowej. Prowadzimy konsultacje społeczne nowej strategii i programu regionalnego na lata 2014-2020. 
W nowej perspektywie fi nansowej wzrośnie udział unijnych pieniędzy zarządzanych na poziomie regionalnym. Na Warmię i Ma-
zury najprawdopodobniej trafi  prawie 1,55 mld euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Jacek Protas
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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Inwestycja w region

Wszystko pójdzie dobrze i do 2015 r. rozliczymy obec-
ny program – mówi Bożena Wrzeszcz-Zwada, dyrektor 
Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Re-
gionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego.

W obecnym okresie programowania (lata 2007-2013) w ca-
łym kraju podpisano ponad 84 tys. umów o dofi nansowanie. 
Jaki udział ma w tym wyniku Regionalny Program Operacyjny 
Warmia i Mazury? 

Do 10 czerwca podpisaliśmy 1994 umowy. Średnia wartość dofi -
nansowania projektów RPO WiM wynosi 3 mln zł. Nie mamy in-
westycji dużych, o wartości przekraczającej 50 mln euro i podle-
gających ocenie Komisji Europejskiej. Jest więc sporo stosunkowo 
drobnych projektów, które zarówno od benefi cjentów, jak i od 
Instytucji Zarządzającej oraz instytucji pośredniczących wymagają 
bardzo dużo pracy (ocena, bieżąca obsługa, rozliczanie i kontrola).

Duża część tych umów dotyczy wsparcia rozwoju przedsię-
biorstw?  

Mniej więcej połowa. Przy czym obsługą dużej części tych umów 
zajmuje się Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego, 
która w wyniku przetargu została wybrana na Instytucję Pośred-
niczącą II stopnia. WMARR wdraża pięć poddziałań w osi priory-
tetowej Przedsiębiorczość i przejęła obowiązki związane z obsługą 
benefi cjentów korzystających z tych instrumentów. 

Klimat dla rozwoju przedsiębiorczości tworzą instytucje oto-
czenia biznesu oraz jednostki badawczo-rozwojowe zdolne 
do współpracy z fi rmami. Jak to wygląda w naszym regionie?

W województwie mamy trzy parki naukowo-technologiczne: 
w Ełku, Olsztynie i Elblągu. Powstawały przy wsparciu z dwóch źró-
deł: Regionalnego Programu Warmia i Mazury oraz Programu Roz-
wój Polski Wschodniej. Jest to przykład dobrego dopełniania się 
różnych programów. W każdym z trzech podregionów Warmii i Ma-
zur znalazły się ośrodki, które mają za zadanie przyciągać inwesto-
rów i jednocześnie uczestniczyć w procesie transferu technologii. 

Wsparcie otrzymały też instytucje otoczenia biznesu w mniejszych 
miastach, gdzie powstają m.in. inkubatory przedsiębiorczości, np. 
w Iławie. Jesteśmy w trakcie ostatniego konkursu w ramach pod-
działania 1.1.2 Tworzenie parków technologicznych, przemysłowych 
i inkubatorów przedsiębiorczości. Liczę, że pieniądze trafi ą w dobre 
ręce. Pewnym problemem jest to, że instytucje otoczenia biznesu 
w naszym regionie są mało zasobne. Mają więc kłopot ze zgroma-
dzeniem środków na wkład własny, który jest niezbędny do współ-
fi nansowania inwestycji. 

Trudny obszar w osi Przedsiębiorczość to badania i rozwój oraz 
transfer technologii. Niełatwo znaleźć partnerów, którzy mieliby 
odpowiedni potencjał i pomysł na zagospodarowanie tych pienię-
dzy. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy dużą akcję promocyjną, 
by skłonić do korzystania z tego działania i przedsiębiorców, i jed-
nostki badawczo-rozwojowe. Zorganizowaliśmy trzy konferencje, 
na które zaprosiliśmy wszystkie podmioty. To dało dobry skutek, 
bo na projekty B+R udało się zakontraktować ponad 10 mln euro. 
Dotychczas po wsparcie w tym obszarze sięgnął Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Pol-
skiej Akademii Nauk w Olsztynie, Szpital Uniwersytecki. W gronie 
benefi cjentów znalazło się też kilku przedsiębiorców, którzy two-
rzą w swoich fi rmach działy badawcze i laboratoria, rozszerzając 
zakres bieżącej działalności o B+R. 

Sporą część funduszy przeznaczyliśmy na tworzenie stref przed-
siębiorczości. Dzięki temu utworzono i uzbrojono tereny dla inwe-
storów. To daje szansę na rozbudzanie przedsiębiorczości i tworze-
nie miejsc pracy również w mniejszych ośrodkach. 

Przedsiębiorcy z regionu zyskali lepszy dostęp do fi nansowania 
zwrotnego – korzystają też z dokapitalizowanych z RPO funduszy 
pożyczkowych i poręczeniowych.

Największa część budżetu RPO przypadła na infrastrukturę 
transportową – ponad 34% alokacji. Jak udało się w regionie 
poprawić infrastrukturę komunikacyjną?  

Zarząd województwa przeznaczył ok. 163 mln euro na dwa duże 
programy budowy i modernizacji dróg – w ciągu północnym (rów-
nolegle do drogi nr 16) i południowym (wzdłuż drogi nr 7). Część 
odcinków składających się na te ciągi komunikacyjne jest wciąż 
przed rozstrzygnięciem przetargów i przeprowadzeniem robót. 
Zostały nam tylko dwa lata, ale mam nadzieję, że te projekty zo-
staną zakończone w porę. Te inwestycje pozwolą na kompleksowe 
rozwiązanie problemów komunikacyjnych w regionie.
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Część pieniędzy została przeznaczona na modernizację dróg po-
wiatowych, które łączą krajowe ciągi komunikacyjne z terenami 
ważnymi inwestycyjnie. Mniejszą pulę środków – ok. 80 mln euro 
– przeznaczono na budowę i modernizację dróg lokalnych, gdzie 
benefi cjentami były głównie gminy. Warunek był taki, że drogi 
lokalne mają prowadzić do centrów rozwoju lub ośrodków tury-
stycznych. 

Z RPO przeznaczono również dofi nansowanie na regionalne 
lotnisko i modernizację linii kolejowej łączącej planowany 
port lotniczy w Szymanach ze stolicą województwa.   

Spółka, która wcześniej zarządzała lotniskiem w Szymanach, nie 
spełniła podstawowych wymagań związanych z projektem. Rok 
temu doszło do zasadniczej zmia-
ny – lotnisko zostało przekazane 
samorządowi. Teraz obiektem 
zarządza spółka samorządowa. 
Raport środowiskowy dotyczący 
inwestycji jest gotowy i otrzy-
maliśmy pozytywną decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska. Został już rozstrzygnięty konkurs na projekt nowego 
pawilonu. 

Równolegle realizujemy komplementarny projekt kolejowy. Koń-
czy się remont linii kolejowej łączącej Olsztyn i Szczytno, a wkrótce 
będzie modernizowany odcinek od Szczytna do Szyman. Umożli-
wi to szybki dojazd szynobusów z Olsztyna do lotniska – trasę tę 
będzie można pokonać w 45 minut. 

Decydujący wpływ na markę regionu ma turystyka.   

Zarządowi województwa zależało przede wszystkim na wydłu-
żeniu sezonu turystycznego na Warmii i Mazurach. Preferencje 
otrzymały więc projekty związane z budową hoteli 4- i 5-gwiazd-
kowych świadczących usługi szkoleniowo-konferencyjne. Na ten 
cel województwo przeznaczyło kwotę ok. 70 mln zł. Z kolei na 
rozwój małych hoteli i restauracji można było pozyskać łącznie 
ok. 27 mln zł. 

Dzięki tym inwestycjom udało się stworzyć wysokiej jakości bazę 
pobytową – powstało 16 hoteli, w tym nowoczesne obiekty m.in.: 
w Lidzbarku Warmińskim, Sile pod Olsztynem, w Elblągu, w Sta-
rych Sadach koło Mikołajek, w Iławie i Giżycku. Każdy hotel ma 
szansę być perłą na swoim terenie. To miejsca, do których turyści 
na pewno przyjadą, choćby ze względu na atrakcje historycz-
no-kulturowe czy walory przyrodnicze. W 2012 r. hotel Krasicki 
w Lidzbarku Warmińskim zdobył tytuł najlepszego hotelu na świe-
cie w kategorii „Best New Hotel Construction & Design”. 

Oprócz tego powstały restauracje i hotele trzygwiazdkowe w róż-
nych częściach województwa. Wszystkie te obiekty tworzą bazę 
całoroczną. Zatrzymamy turystów na dłużej, nie tylko latem.  

Warmia i Mazury to także turystyka wodna. Jak program re-
gionalny wsparł infrastrukturę portową?   

Z osi Infrastruktura transportowa dofi nansowano budowę dwóch 
portów: w Giżycku i Iławie. Celem tych projektów było zapewnie-
nie obsługi ruchu pasażerskiego, np. w przypadku Iławy – między 
miastem a Wielką Żuławą (wyspa na Jezioraku).

Z priorytetu Środowisko przyrodnicze wsparto projekt kluczowy, 
którego celem było utworzenie 11 ekologicznych miniprzystani 
żeglarskich z punktami odbioru ścieków sanitarnych z żaglówek 
z miejscami do selektywnej zbiórki śmieci. Tego typu przystanie 
powstały we wschodniej części województwa – na Wielkich Jezio-
rach, i w zachodniej – na Jezioraku. Chcieliśmy stworzyć turystom 
takie warunki, by mogli się zachowywać ekologicznie... 

... by Warmia i Mazury pozostały czyste. Województwo ma dużo 
do nadrobienia w zakresie infrastruktury środowiskowej?    

W tym okresie programowania sporą część środków przeznaczy-
liśmy na zakończenie tzw. Masterplanu dotyczącego rozbudowy 
i modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej w Regionie Wiel-

kich Jezior Mazurskich. Gminy 
stowarzyszone w ramach Funda-
cji Ochrony Wielkich Jezior Ma-
zurskich pozyskiwały wsparcie 
na budowę tej infrastruktury już 
z funduszy przedakcesyjnych. 

W tej chwili przyszedł czas na dokończenie Masterplanu. 

Wdrażaniem osi priorytetowej VI Środowisko przyrodnicze zajmuje 
się Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej, który pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla tej części RPO. 
Dzięki projektom dofi nansowanym z tej osi już większość gmin 
w województwie będzie miała uregulowaną gospodarkę wodno-
-ściekową. 

Jak RPO wspiera szkolnictwo w regionie?    

Województwo postawiło na rozwój edukacji zawodowej. Zależało 
nam na kompleksowej poprawie jakości usług hotelarskich i gastro-
nomicznych w regionie. Zrealizowano projekt kluczowy, dotyczą-
cy modernizacji i wyposażenia 4 szkół zawodowych kształcących 
w tych dziedzinach – w Ełku, Elblągu, Szczytnie i Olsztynie. W ramach 
komplementarnych projektów współfi nansowanych z Programu Ka-
pitał Ludzki swoje kompetencje podnieśli nauczyciele przedmiotów 
zawodowych. Projekt był realizowany we współpracy ze szkołami 
z regionów partnerskich. Nauczyciele i dyrektorzy naszych szkół ga-
stronomicznych i hotelarskich wyjeżdżali do zagranicznych ośrod-
ków, by zobaczyć, jak tam wygląda nauczanie tych zawodów. Dzisiaj 
szkoły gastronomiczne w naszym województwie są oblężone, mimo 
że jest niż demografi czny. Zrobiliśmy to z myślą o rozwoju bazy noc-
legowo-gastronomicznej na Warmii i Mazurach i zapewnieniu od-
powiedniej kadry. Poza tym na rozbudowę, remonty i wyposażenie 
wsparcie otrzymało 25 innych szkół zawodowych w regionie. 

Płatności z PRO WiM przekroczyły 50% alokacji, kontraktacja 
zaś – 81%. Projekt pod nazwą „RPO Warmia i Mazury” zostanie 
dopięty na czas?

Mamy jeszcze przeciągające się procedury w projektach dotyczą-
cych dróg, lotniska i trochę kłopotów w obszarze badania i rozwój. 
W praktyce nie do końca zakontraktowaliśmy środki tylko w dwóch 
osiach priorytetowych. W pozostałych obszarach projekty są za-
kończone bądź realizowane. Mam wewnętrzne przekonanie, że 
wszystko pójdzie dobrze i do 2015 r. rozliczymy obecny program.  

Rozmawiał Jerzy Gontarz
Pełna treść rozmowy dostępna w wydaniu internetowym.

Na projekty B+R udało się 
zakontraktować ponad 10 mln euro
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Kosmiczne nieporozumienie
„To jest tak ważna inwestycja, że i bez nagłaśniania 
wszyscy się o niej dowiedzą”. „Nasz projekt jest tak do-
bry, że nie potrzebuje żadnej promocji”. Tego typu mity 
inwestycjom współfi nansowanym z funduszy europej-
skich przynoszą sporo szkody.

Im większa skala i zasięg projektu, tym większą szkodę czyni obo-
jętny stosunek do promocji. Wyobraźmy sobie nowoczesną stację 
kosmiczną wybudowaną za fundusze UE. Stacja byłaby oczywiście 
odpowiednio oznakowana, a informacja o projekcie umieszczona 
na największej jej ścianie skierowanej w stronę naszej planety. Czy 
to może wystarczyć? Naturalnie, gdyby nie działania promocyjne 
i informacyjne prowadzone na Ziemi, nikt by się nie dowiedział 
(poza wąską grupą naukowców) o istnieniu stacji, celu umiesz-
czenia jej na orbicie, prowadzonych w niej pracach i korzyściach, 
które przyniesie ludzkości. Nasze projekty pozostawione bez pro-
mocji byłyby jak taki ledwo dostrzegalny na niebie obiekt. 

Gdyby nie akcja promocyjno-informacyjna, mało kto zaintereso-
wałby się też lądowaniem pierwszych ludzi na Księżycu. No, ale 
intensywność tych działań była podyktowana przez wyścig mo-
carstw o dominację w kosmosie (ciekawie opisany przez Matthew 
Brzezinskiego w książce „Wschód czerwonego księżyca”). Zejdźmy 
zatem na ziemię.

O rurach też trzeba informować
„Czy projekt jest promowany, czy nie – żadna różnica” – usłyszałem 
podczas jednego ze spotkań z benefi cjentami funduszy UE. Roz-
mówca wytłumaczył mi, że to, co zrobili w swojej gminie, będzie 
działać i bez dodatkowej promocji – wystarczy tablica informacyj-
na. Byłem zdumiony takim podejściem i zacząłem się zastanawiać, 

czy aby rzeczywiście nie przesadzamy z tą promocją. No bo zbu-
dowanie nowego systemu odbioru ścieków może rzeczywiście nie 
wymaga wielu zabiegów promocyjnych. 

Przypomniałem sobie jednak słowa jednego z menedżerów po-
znańskiej spółki Aquanet, która od kilku lat realizowała przedsię-
wzięcia składające się na projekt „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu 
i okolicach”. – Promocją inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych 
zajmujemy się codziennie, ponieważ związane z nimi utrudnienia 
nie od razu są zrozumiałe dla mieszkańców – mówił Włodzimierz 
Dudlik z Aquanetu. – Priorytetem dla nas jest informowanie miesz-
kańców z odpowiednim wyprzedzeniem, aby mogli się przygo-
tować na nadchodzące zmiany, zwłaszcza utrudnienia drogowe 
i piesze. 

W słowach przedstawiciela spółki dało się wyczuć duży szacunek 
dla mieszkańców. I oczywiście od razu widać, jak w utrzymaniu 
dobrej komunikacji przydają się przemyślane działania promo-
cyjno-informacyjne. Inwestor postawił na pomysły wywołujące 
pozytywne emocje i podkreślanie istotnej roli Unii Europejskiej 
w fi nansowaniu przedsięwzięć. W ten sposób poznaniacy poznali 
Hankę, perfekcyjną panią domu w stylu retro, oraz inżyniera Prze-
kopa, kreta w roboczym przebraniu i kasku na głowie. To te sym-
patyczne postaci z wyprzedzeniem wyjaśniały mieszkańcom, na 
czym polegają inwestycje realizowane przez spółkę. Hanka kusiła 
z billboardów hasłami typu: „Woda jest symbolem życia, dbamy 
o nią nie od dzisiaj”. Natomiast Kret Przekop, którego wizerunki 
umieszczono na ogrodzeniach, pozytywnie nastrajał do prowa-
dzonych prac ziemnych i dzięki tej odrobinie humoru kierowcy 
i pasażerowie łatwiej znosili utrudnienia komunikacyjne.

PROMOCJA PROJEKTÓW

DEKALOG PROMOTORA

1. Poznaj zasady promocji projektów realizowanych
przy współfi nansowaniu z funduszy UE 6. Konsultuj działania promocyjne

To elementarz. Zaangażowanie się w przygotowanie wniosku o dofi nan-
sowanie pozwoli dopracować część dotyczącą promocji. To najlepszy mo-
ment na zaplanowanie właściwych dla charakteru projektu działań. Znale-
zienie wrażliwych punktów przedsięwzięcia i jego wyjątkowych cech.  

Wszystkie działania promocyjne uzgadniaj z zespołem merytorycznym, 
który powinien być o nich informowany z odpowiednim wyprzedzeniem. 

2. Poznaj swój zespół projektowy 7. Szukaj kontaktu z przyszłymi użytkownikami projektu

Powinieneś dokładnie wiedzieć, czym zajmują się konkretne osoby pracu-
jące przy projekcie. Osoby bardziej medialne, które potrafi ą ciekawie opo-
wiadać o tym, co robią, będzie można angażować do kontaktów z mediami.

Kontakty z ludźmi, którzy będą korzystać z efektów projektu, łatwo nawią-
zać, np. w trakcie zebrań gminnych, poprzez portale społecznościowe, pod-
czas konferencji branżowych. Te znajomości w przyszłości mogą się okazać 
bezcenne.

3. Dostosuj kanały promocji do charakteru projektu 8. Współpracuj z mediami

Wypisz najważniejsze dla Twojego projektu metody przekazu informacji. 
Weź pod uwagę przyszłych użytkowników i cele projektu. 

Dziennikarz może ci pomóc w promocji. Jeśli jest to osoba słabo zoriento-
wana w dziedzinie, której dotyczy projekt, warto poświęcić trochę czasu na 
działania edukacyjne. 

4. Zaplanuj najważniejsze wydarzenia promocyjne 9. Nie chowaj głowy w piasek

Pomyśl, na jakich etapach realizacji przedsięwzięcia można zorganizować 
wydarzenia promocyjne. Na pewno warto informować o kolejnych kamie-
niach milowych w realizacji projektu (np. początek inwestycji, rozstrzygnię-
te przetargi, zakończone etapy budowy).

Jeśli dzieje się coś niekorzystnego w projekcie, a wiesz, że ta informacja i tak 
dotrze do opinii publicznej, nie bój się poinformować o kłopotach. Jeśli jesteś 
zaangażowany, wiesz, że zespół zrobi wszystko, by je przezwyciężyć.

5. Opracuj metody informowania o projekcie 10. Projekt się kończy, ale promocja trwa dalej

Wypisz proste informacje o swoim projekcie i przekonsultuj je z zespołem 
merytorycznym. One będą stanowiły istotną część komunikatów informa-
cyjnych (ale stale pracuj nad ich doskonaleniem). 

Projekt, gdy już jest rozliczony, żyje dalej. Trzeba utrzymać jego cele i efekty. 
To, co stworzyliście, ma przecież służyć ludziom. Twój entuzjazm przełoży 
się na sukces.
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Słowa mojego rozmówcy, lekceważąco oceniającego rolę promo-
cji, dowodzą w tym kontekście całkowitego niezrozumienia idei 
informowania o projekcie. Nie mówiąc już o lekceważącym sto-
sunku wobec mieszkańców terenu, na którym realizował projekt. 

Cechy unikatowe
Jest kategoria projektów, które nie ożyją bez publiczności: cen-
tra kultury, hale widowiskowo-sportowe, muzea, centra targowe 
i konferencyjne. Pozytywnym przykładem takiej inwestycji, przy 
której realizacji zadbano o dobre nagłośnienie, jest Centrum Na-
uki Kopernik w Warszawie, sfi nansowane z Programu Infrastruk-
tura i Środowisko. Radio, telewizja 
i prasa w pewnym momencie były 
pełne newsów i dłuższych materia-
łów o szykowanym Centrum. Efekt 
był taki, że już podczas otwarcia 
przeżyło ono oblężenie. A w ciągu 
pierwszego roku placówkę odwie-
dziło ponad milion osób. Ta wyso-
ka frekwencja wciąż się utrzymuje. Podobną atrakcją, ze stosun-
kowo dużą liczbą odwiedzających, stało się stołeczne Muzeum 
Fryderyka Chopina.

„Program Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Po-
jezierza Iławskiego” – to projekt kluczowy, dotyczy jednego z naj-
wspanialszych zabytków techniki. Na Mazurach w XIX w. wybudo-
wano system kanałów, śluz i pochylni, zaprojektowany przez inż. 
Georga Jakoba Steenke. W ten sposób połączono jeziora Mazur 
Zachodnich z Zalewem Wiślanym. Wcześniej szlak wykorzystywa-
no do celów gospodarczych, dziś kursują po nim statki turystyczne. 
Nic dziwnego, że województwo postanowiło zwrócić uwagę tury-
stów na ten zabytek. W ramach promocji kanału skonstruowano 
trzy ruchome makiety pochylni Oleśnica (pochylnia z największą 
różnicą poziomów – 24,5 m) w skali 1:150, które prezentują nie-
zwykłe techniczne rozwiązania. Makiety są wystawiane na targach 
i innych wydarzeniach masowych, m.in. w Berlinie czy Brukseli (ma-
kiety są zaprezentowane w serwisie YouTube).

Do tej kategorii przedsięwzięć, których los zależy od gości, trzeba 
też zaliczyć hotele. W ostatnich latach przy wsparciu ze środków 
RPO Warmia i Mazury powstało kilkanaście takich inwestycji w na-
szym województwie. Promocja prowadzona w trakcie realizacji pro-
jektu stwarza im szansę spopularyzowania miejsca jeszcze przed 
otwarciem placówki. Ważne, by instytucja przygotowała się kadro-
wo i organizacyjnie na przyciąganie gości z docelowej grupy. 

O tych dążeniach ciekawie opowiada Mariusz Bogacki, zarządza-
jący hotelem Marina Golf Club w podolsztyńskiej Sile. Wyjątkowe 
miejsce – półwysep i uderzające w niego z trzech stron fale Jezio-

ra Wulpińskiego – to nie wszystko. 
Takich widoków i urokliwych miejsc 
na Warmii i Mazurach jest bez liku. 
Trzeba było czegoś więcej. Prezes 
Bogacki postanowił ściągnąć tam 
w trakcie Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej Euro 2012 Michela Platinie-
go, mistrza Europy z 1984 r., a dziś 

prezydenta UEFA. By to osiągnąć, musiał spełnić wyśrubowane 
warunki, m.in. zbudować dwa wyjątkowe apartamenty i jacuzzi 
z widokiem na jezioro. Mimo że do wizyty Platiniego z powodu 
opóźnienia w realizacji inwestycji nie doszło, hotel jest znany ze 
„standardu Platiniego”. 

W języku marketingowym istnieje określenie „unikatowa propozy-
cja sprzedażowa” (z ang. unique selling proposition), co oznacza taką 
wyjątkową cechę produktu czy oferty, której nie może zapropono-
wać konkurencja. – Hotele, nawet te pięciogwiazdkowe i atrakcyj-
nie położone, muszą mieć jeszcze to „coś”, by się wyróżnić spośród 
innych. I ta jakość i wartość dodana powinna być utrzymana w ofer-
cie, by raz zachęcony klient miał do czego wracać, a miejsce polecał 
innym – mówi Mateusz Zieliński, dyrektor marketingu i sprzedaży 
w hotelu Sułkowski w Boszkowie. Ale unikatowej propozycji sprze-
dażowej należy szukać na etapie opracowywania strategii – jak to 
zrobił szef Marina Golf Club. W przeciwnym razie będziemy mówić 
o hasłach, w które sami nie wierzymy.

Jerzy Gontarz

Zapraszamy do udziału w konkursie „Patent na projekt”, organizowanym przez 
Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W konkursie pragniemy nagrodzić 

najlepsze przedsięwzięcia zrealizowane w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Szansę zwycięstwa mają wszyscy, niezależnie od wielkości dofi nansowania, 
typu projektu i obszaru oddziaływania pod warunkiem, że zgłoszony projekt jest 

zakończony pod względem rzeczowym i przynajmniej część zaplanowanych efektów 
została uzyskana.

Spośród zgłoszonych projektów Kapituła nominuje dwadzieścia najlepszych, 
a z nich wybierze 10 zwycięzców. Laureatów poznamy jesienią, podczas uroczystej 

gali organizowanej w Olsztynie przez Samorząd Województwa.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Zwycięzcy otrzymają statuetki „Patent na projekt”. Wszyscy nominowani dostaną 
dyplom oraz zostaną objęci promocją, która obejmie: realizację fi lmu, prezentację  

projektów w albumie podsumowującym konkurs, promocję na stronach 
internetowych organizatora oraz Biura Konkursu, prezentację na wystawie podczas  

konferencji podsumowującej konkurs.

Biuro Konkursu prowadzi fi rma Smartlink specjalizująca 
się w promocji funduszy europejskich i dobrych praktyk.

Wypełnione formularze należy odesłać w formie 
papierowej i elektronicznej na adres:

Biuro Konkursu „Patent na projekt”
ul. Zjazd 2/4, 60-653 Poznań
e-mail: konkurs-rpowim@smartlink.pl

Wszelkich wyjaśnień udzielają:
Jacek Rutkowski i Piotr Koziróg
Biuro Konkursu
tel. kom. 605 517 004
tel./faks: 61 849 90 40 (wew. 103)
e-mail: konkurs-rpowim@smartlink.pl

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy 
dostępne są na stronie: www.rpo.warmia.mazury.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 2 sierpnia 2013 r.

UWAGA KONKURS!
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Bryła hotelu Marina Golf Club jest nowoczesna i oszczędna w formie, 
a przy tym jak najbardziej warmińska

Wakacje z Funduszami 
Europejskimi
Hotel ze „standardem Platiniego”

Termin rozpoczęcia fi nałów Euro 2012 był jeszcze odle-
gły, a mnie po głowie chodziła myśl, jak najlepiej roz-
promować ten biznes. Michel Platini nadawał się do 
tego celu znakomicie – wspomina współwłaściciel Ma-
rina Golf Club, pierwszego pięciogwiazdkowego hotelu 
na Warmii.

Aż trudno uwierzyć, że do tej pory na Warmii nie powstał ani je-
den hotel, mogący poszczycić się takim standardem. Malownicze 
jeziora i lasy aż prosiły się o tego typu inwestycję. Doczekały się 
jej w tym roku, a dokładnie 24 maja. Dąbrówno, Kretowiny, Wil-
nowo, Kątno i Pisz – w tych okolicach przedstawiciele gdyńskiej 
spółki Bliżej Natury przez dwa lata szukali odpowiedniego miejsca 
na swoje turystyczne przedsięwzięcie. Ostatecznie wybór padł na 
Siłę, miejscowość znajdującą się 7 km na południe od Olsztyna. 
Pobliski półwysep i uderzające w niego z trzech stron fale Jezio-
ra Wulpińskiego – to widok, który każdy turysta odwiedzający 
„zielone płuca Polski” powinien zobaczyć. Od niedawna może to 
zrobić z tarasu jednego z 98 pokoi hotelu Marina Golf Club. – Ten 
teren należało jak najlepiej wykorzystać. Nie chcieliśmy jednak 
stawiać sztampowego molocha, ale obiekt, który w miarę możli-
wości wtopiłby się w krajobraz – wyjaśnia Mariusz Bogacki, prezes 
spółki Bliżej Natury. – Architekci, których mi polecano, nie chcie-
li się podjąć tego wyzwania, więc zorganizowałem z córką i zię-

ciem międzynarodowy konkurs. Zainteresowanie przerosło moje 
oczekiwania. Koncepcje przychodziły z różnych zakątków świata, 
od Dublina po Sydney. Zwycięski okazał się jednak ten nadesłany 
przez dwie młode dziewczyny z Krakowa, które najlepiej poradziły 
sobie z postawionymi wymaganiami. Mianowicie, by bryła hotelu 
była jednocześnie nowoczesna i oszczędna w formie, a przy tym 
jak najbardziej warmińska – dodaje.

Warmińskość MGC ujawnia się już na pierwszy rzut oka. Zespół bu-
dynków – niewysokich, bo tylko dwu- i trzypoziomowych – przy-
wodzi na myśl regionalny styl architektury warmińskiej. W środku 
znajdziemy mnóstwo wysokiej jakości drewna, jak choćby to pod-
wieszone pod sufi tami w taki sposób, by imitowały fale jeziora. 

Fanów piłki nożnej powinien zainteresować fakt, że swoje trzy 
grosze w ostateczny wygląd hotelu dorzuciła francuska legenda 
światowego futbolu, a obecnie prezydent UEFA – Michel Platini. 
– Termin rozpoczęcia fi nałów Euro 2012 był jeszcze odległy, a mnie 
po głowie chodziła myśl, jak najlepiej rozpromować ten biznes. 
Osoba Platiniego nadawała się do tego celu znakomicie – wspo-
mina prezes Bogacki. – Dzięki francuskim pośrednikom nakłoni-
liśmy go do skorzystania z naszych usług podczas mistrzostw, ale 
prezydent UEFA postawił warunki. W hotelu miały się znaleźć: dwa 
najwyższej klasy apartamenty, jacuzzi z widokiem na jezioro, do-
datkowa winda, oddzielna restauracja i dwa baseny solankowe. 
Sprostaliśmy wymaganiom, niestety z różnych powodów otwar-
cie hotelu przesunęło nam się o rok. Platiniego nie było, ale infra-
struktura wykonana dla niego pozostała i dziś każdy korzystający 
z tej wartości dodanej może się poczuć jak mistrz Europy z 1984 r. 
– dodaje prezes.

Ponadto na terenie hotelu znajdują się boiska do piłki nożnej, teni-
sa, siatkówki i budynek, gdzie można grać w squasha. Jest jeszcze 
małe pole golfowe (m.in. z green padem i polem wybicia), a dla 
bardziej zaawansowanych graczy 18-dołkowe pole golfowe klasy 
mistrzowskiej w pobliskich Naterkach, z którymi współpracuje ho-
tel. Ale to nie wszystko. Goście mogą skorzystać z pięciu krytych 
basenów, w tym jednego odkrytego z podgrzewaną wodą, 12 ga-
binetów spa oraz komfortowego vip roomu. Do dyspozycji mają 
też katamaran, motorówkę i inny sprzęt pływający.

Budowa pierwszego na Warmii hotelu o standardzie pięciogwiazd-
kowym trwała dwa lata (od 2011 r.) i pochłonęła niemal 60 mln zł., 
z czego 14,4 mln zł pochodziło z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. Właściciele przyznają, że bez 
tego unijnego dofi nansowania hotel by nie powstał. Pieniądze 
przeznaczono przede wszystkim na dokończenie prac budowla-
no-montażowych, wyposażenie sportowo-rekreacyjne oraz inteli-
gentne systemy IT do zarządzania obiektem.

Robert Robaszewski

DOBRE PRAKTYKI
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Centrum Turystyczno-Rekreacyjne w Iławie rekordy popularności bije w okresach letnich. Szczególnie oblegany jest 25-metrowy basen

Zdejmują czepki i idą na kręgle

Ponad 170 tys. osób skorzystało w ubiegłym roku z iław-
skiego Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego. – Miesz-
kańców i przyjezdnych przyciąga przede wszystkim ką-
piel w basenie, ale to tylko jedna z atrakcji, jakie mamy 
im do zaoferowania – zaznacza kierownik obiektu leżą-
cego nad brzegiem Jezioraka.

Dokładnie 1 czerwca Centrum Turystyczno-Rekreacyjne (CTR) ob-
chodziło swoje drugie urodziny. Dwie świeczki na torcie to dobra 
okazja do małego podsumowania 
działalności pierwszej tego typu in-
westycji w Iławie i jej okolicach.

Jak się okazuje, CTR rekordy popular-
ności bije w okresach letnich. Szcze-
gólnie oblegany jest 25-metrowy 
basen, z którego – oprócz amatorów 
kąpieli – korzystają zarówno dzieci 
uczące się pływać, jak i profesjonal-
ni zawodnicy. Mierząca 25 metrów tafl a to jednak nie jedyny argu-
ment, dzięki któremu obiekt często wygrywa z pobliskim jeziorem.

– Mamy jeszcze basen rekreacyjny o nieregularnym kształcie, z do-
datkowymi opcjami – wyjaśnia Radosław Serafi n, kierownik iław-
skiego centrum. – Klienci mogą tam pograć w wodne odmiany 
piłki ręcznej, siatkówki czy koszykówki albo zwyczajnie odprężyć 
się, podczas gdy dysze będą masować im kark, plecy bądź uda. 
Dla bardziej wymagających mamy relaksacyjną wannę wir-pool, 
gejzery, bicze wodne i 15-osobowe jacuzzi. Nic jednak nie prze-
bije zjeżdżalni. Mało kto odpuszcza sobie choćby jeden zjazd tym 
52-metrowym tunelem. Ale nie ma się co dziwić, bo wrażenia są 
niesamowite – zaznacza szef CTR.

Co ciekawe, wszystkie te atrakcje są w cenie biletu. Za dodatkową 
opłatą można jeszcze skorzystać z Zespołu Odnowy Biologicznej, 
czyli: dwóch solariów, sanarium (tzw. sauny łagodnej), sauny su-

chej, parowej, basenu schładzającego i ogródka wypoczynkowe-
go. Jeśli i to komuś nie wystarczy, poza sprzętem wodno-relak-
sacyjnym, w centrum może skorzystać z siłowni czy też – co jest 
rzadko oferowane w tego typu obiektach – pograć w kręgle.

Nietrudno się domyślić, że dzięki iławskiemu kompleksowi 
w 32-tysięcznym mieście wzrosło zainteresowanie pływaniem, 
także wyczynowym. – W chwili otwarcia basenu mieliśmy pod 
swoimi skrzydłami 300 osób, po roku ta liczba podwoiła się – 
wspomina Aurelia Waruszewska ze stowarzyszenia Szkoła Pływa-
nia „Orka”. – Prowadzimy z nimi różne zajęcia, od pływania nie-

mowląt po aquafi tness. Rozpiętość 
wiekowa wśród naszych podopiecz-
nych jest spora. Najmłodszy ma za-
ledwie cztery miesiące, najstarszy – 
a właściwie najstarsza – 70 lat. Dzięki 
centrum możemy także urozmaicić 
naszym dzieciakom półkolonie, na 
które z roku na rok mamy coraz wię-
cej zapisów.

Aurelia Waruszewska zauważa kolejną korzyść, jaką przyniosła ze 
sobą miejska inwestycja, mianowicie znaczący progres sportowy 
zawodników, bo trzeba nadmienić, że „Orka” prowadzi również 
sekcje: pływacką i triatlonową. – Pierwsza z nich na razie zdobywa 
doświadczenia na poziomie zawodów szkół podstawowych – tłu-
maczy. Ale dorobiliśmy się już kilku utytułowanych triathlonistów, 
jak choćby Michał Jarliński, który w tym roku zdobył m.in. złoto 
podczas Otwartych Mistrzostw Triatlonowych w Płocku. Nie da się 
ukryć, że duża w tym zasługa bazy sportowej, właśnie w postaci 
naszego basenu. Zwycięstwa Michała to doskonały prognostyk na 
kolejne lata naszej działalności – zaznacza.

Koszt budowy CTR to ponad 16 mln zł, z czego niemal 8 mln zł sta-
nowiło dofi nansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Robert Robaszewski

Dzięki iławskiemu kompleksowi 
w 32-tysięcznym mieście wzrosło 
zainteresowanie pływaniem, 
także tym wyczynowym
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Jedyne takie miejsce

O rozwoju turystyki w Gołdapi zaczęto intensywnie my-
śleć na początku lat 90., z chwilą powstania samorzą-
dów lokalnych. – Szukając nowych kierunków rozwoju 
gospodarczego, postanowiliśmy wykorzystać nasze 
podstawowe atuty: położenie w pobliżu przejścia gra-
nicznego z Federacją Rosyjską oraz piękny krajobraz 
i nieskażoną przyrodę – mówi Jacek Morzy, wicebur-
mistrz Gołdapi.

Tuż przy granicy utworzono Specjalną Strefę Ekonomiczną, w któ-
rej zainwestowali głównie gołdapianie, a codziennie dojeżdża tu 
do pracy około 850 osób. Z kolei na stokach Pięknej Góry powsta-
ło centrum sportowo-rekreacyjne Polski północno-wschodniej 
z trzema sztucznie naśnieżanymi trasami narciarskimi, koleją lino-
wo-krzesełkową, dwoma wycią-
gami orczykowymi, naturalnym 
torem saneczkowym, parkiem 
linowym, kręgielnią, kawiarnią 
i zajazdem. 

– Najczystsze w Polsce powietrze 
i pokłady surowców leczniczych 
(borowiny oraz wody mineralne i lecznicze) zdeterminowały nas 
do starań o uzyskanie statusu miejscowości uzdrowiskowej. Do-
strzegliśmy w niej szansę na szybszy rozwój turystyki i nowe miej-
sca pracy. Po prawie 10 latach, w 2000 r. Minister Zdrowia podpisał 
rozporządzenie przyznające Gołdapi status uzdrowiska. Szansę na 
budowę kosztownej infrastruktury dostrzegliśmy w Funduszach 
Europejskich – mówi Jacek Morzy. 

W ramach projektów dofi nansowanych z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Warmia i Mazury powstała już pijalnia wód mine-
ralnych i leczniczych, park zdrojowy, promenada biegnąca wzdłuż 
całej dzielnicy uzdrowiskowej, alejki spacerowe, drogi rowerowe 
oraz molo. Ponadto zrewitalizowano rynek w centrum miasta 
i zmodernizowano plażę nad jeziorem Gołdap. Jesienią zakończo-

ne zostaną prace przy budowie czwartej w Polsce tężni, usytuowa-
nej w sąsiedztwie pijalni. 

Bardzo ciekawie prezentuje się przeszklona pijalnia wód – jest 
doskonale wkomponowana w otoczenie, a do budowy wykorzy-
stano m.in. miejscowy materiał, w tym kamienie polne. Z jej wnę-
trza rozciąga się widok na park, plażę i jezioro. Kuracjusze mogą 
poprawić stan zdrowia, pijąc wodę mineralną (chlorkowo-sodową, 
ze znaczną zawartością fl uorków i jodków, z głębokości 426 m) 
i leczniczą (chlorkowo-sodową, ze znaczną zawartością wapnia 
i magnezu, z głębokości 646 m), a także zażywając inhalacji przy 
minitężniach i w grocie solnej. 

Gołdap jest jedynym uzdrowiskiem na Warmii i Mazurach i dobrze 
wykorzystuje atut pierwszeństwa. Kuracjusze przyjeżdżają tu le-
czyć choroby reumatologiczne, ortopedyczno-urazowe, dolnych 

dróg oddechowych, kobiece, neu-
rologiczne, kardiologiczne i nadci-
śnienie oraz układu trawienia. 

Strefa uzdrowiskowa sprzyja roz-
wojowi inwestycji prywatnych. 
Unikalną specjalnością sanatorium 
„Wital” jest terapia dzieci z poraże-

niem mózgowym. Przy promenadzie zdrojowej powstał nowo-
czesny hotel „Ventus Natural Spa”, oferujący zabiegi zdrowotne, 
relaksujące i odmładzające. Są wolne tereny pod kolejne obiekty. 
Miasto oferuje kilkanaście hektarów terenów w strefi e uzdrowi-
skowej, uzbrojonych w pełną infrastrukturę techniczną. Zgodnie 
z planem miejscowym mogą tu powstać m.in.: nowe sanatoria, 
hotele i pensjonaty z usługami spa & wellness, a także kasyno. 
– Zapraszamy też chętnych do zainwestowania w wytwórnię wód 
mineralnych i leczniczych. Ponadto czekamy na inwestora, który 
zainicjuje produkcję kosmetyków wytwarzanych na bazie lokal-
nych borowin – mówi Jacek Morzy.

Andrzej Szoszkiewicz
Współpraca: Piotr Koziróg

DOBRE PRAKTYKI

Kuracjusze przyjeżdżają do Gołdapi leczyć m.in. choroby reumatologiczne, ortopedyczno-urazowe, dolnych dróg oddechowych, kardiologiczne oraz układu trawienia

Gołdap jest jedynym uzdrowiskiem 
na Warmii i Mazurach i dobrze 
wykorzystuje atut pierwszeństwa
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Pomysł na twierdzę

W zachodniej części Giżycka, na wąskim przesmyku po-
między dwoma jeziorami Niegocin i Kisajno znajduje się 
Twierdza Boyen, jeden z najlepiej zachowanych przykła-
dów pruskiej szkoły fortyfi kacyjnej. W XIX w. była cen-
tralnym punktem sytemu obronnego Prus Wschodnich.

Wzniesiona została w latach 1844-1853 na planie wieloboku zbli-
żonego do sześcioramiennej gwiazdy z sześcioma frontami obron-
nymi. Do dziś przetrwał układ 
funkcjonalno-przestrzenny 
z czytelną, geometryczną 
strukturą form ziemnych 
i większością budowli. Po woj-
nie, aż do 1957 r. w twierdzy 
stacjonowało wojsko. Później 
funkcjonowały tu liczne za-
kłady, spożywcze, w tym fer-
ma kur, dojrzewalnia serów 
i magazyny zbożowe. Nieste-
ty, fi rmy w znacznym stopniu 
przyczyniły się do dewastacji użytkowanych przez nie obiek-
tów. Właścicielem twierdzy jest Urząd Miasta, który we wrześniu 
2008 r. przekazał ją w zarządzanie Giżyckiemu Centrum Kultury. 
W odrestaurowanych pomieszczeniach znajduje się hostel, mu-
zeum twierdzy i galeria. Na terenie twierdzy jest amfi teatr na 3000 

miejsc, w którym odbywają się liczne imprezy kulturalne, w tym 
słynne „Szanty w Giżycku”.  

W ramach projektu europejskiego dwa obiekty – laboratorium 
prochowe oraz stajnia z wozownią – zostaną odrestaurowane i za-
adaptowane na cele muzealno-wystawowe. – Inwestycja będzie re-
alizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Następnie do gotowych 
obiektów zakupimy wyposażenie. Nowoczesne audioprzewodniki 
w obcych językach ułatwią zwiedzanie twierdzy zagranicznym 
turystom. Budynki zostaną połączone alejką spacerową i wyposa-

żone w monitoring – mówi Do-
rota Łabuz, dyrektor Giżyckiego 
Centrum Kultury.

W laboratorium prochowym 
odtworzonych zostanie pięć 
sal ekspozycyjnych, w których 
znajdzie się unikalne muzeum 
broni, nawiązujące do dawnej 
funkcji tego obiektu. Z kolei wo-
zownia ze stajnią przeznaczo-
na będzie na cele wystawowe. 

W dwóch dużych salach – na parterze i antresoli – stworzone zo-
staną doskonałe warunki do ekspozycji dział sztuki. – Będziemy 
mogli urządzać tutaj duże wystawy. Takiego miejsca nam zawsze 
brakowało – dodaje Dorota Łabuz. 

Andrzej Szoszkiewicz

W ramach projektu europejskiego 
dwa obiekty – laboratorium prochowe 
oraz stajnia z wozownią – zostaną 
odrestaurowane i zaadaptowane na 
cele muzealno-wystawowe

W laboratorium prochowym odtworzonych zostanie pięć sal ekspozycyjnych, w których znajdzie się unikalne muzeum broni
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WARSZTAT BENEFICJENTA

By nie bać się kontroli
Dotychczasowe kontrole projektów współfi nansowa-
nych z RPO Warmia i Mazury zakończyły się naliczeniem 
ok. 100 korekt fi nansowych, które są karą za nieprawi-
dłowości podczas realizacji projektu. Nie stwierdzono 
jednak tak poważnych naruszeń, które zmusiłyby Insty-
tucję Zarządzającą do rozwiązania umowy o dofi nanso-
wanie.

– Benefi cjenci coraz lepiej przygotowują się do kontroli – tak jed-
noznacznie oceniają przedstawiciele Departamentu Zarządzania 
Programami Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Ta ocena jest oparta na 
doświadczeniach i wynikach z kilkuset przeprowadzonych kon-
troli. Biorąc pod uwagę formę podmiotu, do kontroli najlepiej 
przygotowują się jednostki samorządu terytorialnego. Wynika to 
z charakteru ich działalności, posiadania wykwalifi kowanej kadry, 
a także doświadczenia jako podmiotu kontrolowanego przez róż-
ne uprawnione jednostki. Natomiast wśród przedsiębiorców są 
zarówno tacy, którzy projekt mają zapięty na ostatni guzik, i tacy, 
którzy stosują podejście „jakoś to będzie”.

Doraźne i planowe
– Nie jesteśmy w stanie przeprowadzić kontroli wszystkich projek-
tów, gdyż fi zycznie jest to niemożliwe – ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego wsparcie przyznano niemal 2 tys. projek-
tów. Projekty do kontroli dobiera się na podstawie analizy ryzyka 
– wyjaśnia Zbigniew Cieciuch, zastępca dyrektora Departamentu 

Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego. Kontrole plano-
we są ujęte w rocznym harmonogramie (tzw. Roczny plan kontroli). 
Poza nimi przeprowadza się też kontrole doraźne. Dochodzi do 
nich w sytuacji, gdy do Instytucji Zarządzającej dotrą informacje 
o nieprawidłowościach lub podejrzeniu wystąpienia nieprawidło-
wości w realizacji projektu. Z reguły kontrole doraźne przeprowa-
dza się w związku z otrzymaną skargą bądź informacją o nieprawi-
dłowościach stwierdzonych przez inne instytucje, np. Najwyższą 
Izbę Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalną Izbę Obra-
chunkową, Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, czy też orga-
ny ścigania. Zarówno kontrole planowe, jak i doraźne obejmują 
w szczególności sprawdzenie fi nansowego i rzeczowego postępu 
realizacji projektu oraz procesu udzielania zamówień publicznych.

Benefi cjent, który przeszedł kontrolę realizowanego projektu, nie 
może przestać się troszczyć o swą inwestycję i związaną z nią do-
kumentację. Projekt może zostać skontrolowany kilkakrotnie, np. 
w związku z uzyskanymi informacjami o nieprawidłowościach 
(w takich sytuacjach – jak już wspomniano – przeprowadzana jest 
kontrola doraźna). Projekty wieloletnie mogą także zostać wyloso-
wane do kontroli w kolejnych latach ich realizacji. Nawet po zakoń-
czeniu dofi nansowane przedsięwzięcia mogą zostać skontrolowa-
ne pod kątem tzw. trwałości projektu.

Prawdopodobieństwo ujęcia projektu w Rocznym planie kontroli
rośnie wraz z jego wartością. Wzrasta też w przypadku benefi cjen-
tów realizujących więcej niż jeden projekt. 

Zbigniew Cieciuch, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania 
Programami Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego:

Większość nieprawidłowości dotyczy stosowania ustawy o zamówieniach publicz-
nych. Nie są to poważne naruszenia, które powodowałyby konieczność rozwiązania 
umowy z benefi cjentem. Niemniej w zdecydowanej większości wady wykryte w za-
mówieniach kończą się korektami fi nansowymi. Do najczęstszych naruszeń należy 
postawienie warunku wobec wykonawcy robót budowlanych lub wobec inżyniera 
kontraktu, by posiadał doświadczenie przy realizacji inwestycji współfi nansowa-
nych z funduszy unijnych. Tymczasem technologia budowy konkretnego obiektu 
w najmniejszym stopniu nie jest uzależniona od sposobu fi nansowania inwestycji. 
Takich przypadków naruszenia ustawy mieliśmy kilkadziesiąt. Według taryfi katora, 
naliczmy 5-procentową korektę od wysokości dofi nansowania w danym kontrakcie.

Spośród 2 tys. zawartych umów mniej więcej połowa jest podpisanych z przedsię-
biorcami. Ich nie obowiązuje ustawa o zamówieniach publicznych, ale muszą sto-
sować zasadę zachowania konkurencyjności. Oznacza to, że zamiar zakupu fi rma 
powinna upublicznić. Może to ogłosić na swojej stronie internetowej, a jeśli jej nie 
posiada, to na przykład w gazecie o przynajmniej regionalnym zasięgu. Informacja 
powinna być umieszczona w siedzibie fi rmy przez co najmniej dwa tygodnie. Przy-
jęte przez nas zasady zobowiązują benefi cjentów do rozpoznania rynku przed reali-
zacją zamówienia. Czyli przedsiębiorca powinien wystąpić z zapytaniem do trzech 
wykonawców czy dostawców usług lub produktów. Istotne jest udokumentowanie 
przesłania tych co najmniej trzech zapytań. 
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Kontrole prowadzone przez Instytucję Zarządzającą tak napraw-
dę działają na korzyść województwa i wszystkich benefi cjentów 
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Po 
pierwsze, lepszym rozwiązaniem jest nałożenie korekty na dane 
zamówienie w wysokości np. 5% niż odmowa refundacji objętych 
nim wydatków w całości. Po drugie, w wyniku nakładania korekt fi -
nansowych na benefi cjen-
tów pieniądze wracają do 
programu i zasilają kolejne 
projekty, np. znajdujące się 
na listach rezerwowych. 
Po trzecie, ważne jest za-
chowanie szczelności ca-
łego systemu wdrażania 
programu. – Nie możemy 
dopuścić do przekroczenia 
tzw. progu istotności, czyli 
dopuszczalnego poziomu 
błędów w realizacji RPO. 
Komisja Europejska określi-
ła go na 2% wartości programu – dodaje Zbigniew Cieciuch. Gdy-
by w wyniku kontroli organów zewnętrznych próg został przekro-
czony, Komisja Europejska nałożyłaby na region karę. Konieczność 
zwrotu do KE kilkudziesięciu mln euro mogłaby poważnie skom-
plikować wywiązanie się ze zobowiązań zarządu województwa 
wobec benefi cjentów. 

Jak się przygotować
Podstawowa zasada, której należy się trzymać, to rygorystyczne 
przestrzeganie umowy o dofi nansowanie. Istotne jest przestrze-
ganie prawa zamówień publicznych oraz – w wypadku przed-
siębiorców – zasady konkurencyjności. Jeśli unijne fundusze 
wykorzystujemy zgodnie z celami określonymi we wniosku o do-
fi nansowanie oraz mamy kompletną i przejrzystą dokumentację, 
nie musimy się bać. 

O planowej kontroli na miejscu benefi cjent jest informowany co 
najmniej 5 dni przed jej rozpoczęciem. Pismo z zawiadomieniem 
zawiera w szczególności: oznaczenie jednostki kontrolującej, pod-
stawę prawną przeprowadzenia kontroli, imiona i nazwiska człon-
ków zespołu kontrolującego, nazwę i siedzibę podmiotu kontro-
lowanego, temat i zakres kontroli, termin rozpoczęcia czynności 
kontrolnych oraz wykaz dokumentów, które należy przygotować 
do kontroli. W skład zespołu wchodzi co najmniej dwóch pracow-
ników Biura Kontroli, w tym koordynator. Dodatkowo w razie po-
trzeby Instytucja Zarządzająca ma prawo posiłkować się eksperta-
mi zewnętrznymi. 

W przypadku kontroli doraźnej benefi cjent zwykle jest informo-
wany przynajmniej dzień przed jej rozpoczęciem. Ale zespół kon-
trolujący może działać z całkowitego zaskoczenia. Wówczas bene-
fi cjent, który świadomie doprowadził do nieprawidłowości, nie ma 
możliwości zatarcia śladów czy spreparowania dowodów.

Kontrola projektu generalnie nie jest wymierzona przeciwko be-
nefi cjentowi. Przebiega sprawniej i trwa krócej, jeżeli benefi cjent 
dobrze się do niej przygotuje. Powinien zgromadzić i uporządko-
wać wszystkie dokumenty, o które został poproszony w piśmie 
informującym o kontroli. Ponadto powinien zapewnić podczas 
kontroli obecność osób odpowiedzialnych za realizację projektu, 
które w sposób rzeczowy udzielą wyjaśnień. 

– Nie należy mylić kontroli z audytem. Kontrole mają na celu 
sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu i wykorzystania 
funduszy zgodnie z określonymi celami oraz kompletności i przej-
rzystości dokumentacji. Natomiast audyt pełni funkcję prewen-
cyjną i służy utrzymaniu odpowiedniej jakości procesu lub funk-
cjonowaniu jednostki – wyjaśnia Beata Romaszko-Klimaszewska, 

kierownik Biura Kontroli. 
– Wnioskodawcy ubiegają-
cy się o środki z RPO WiM 
mają możliwość ujęcia 
w kosztach kwalifi kowanych 
wydatków na przeprowa-
dzenie audytu zewnętrzne-
go projektu. Rzetelnie prze-
prowadzony audyt stanowi 
niezależne potwierdzenie 
prawidłowości realizacji 
projektu dofi nansowanego 
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Uchybienia i nieprawidłowości
Niektóre z uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie pociągają 
za sobą korekt fi nansowych. Należą do nich błędy formalne w do-
kumentach fi nansowych, brak procedur dotyczących zasad prze-
chowywania dokumentacji projektowej, brak realizacji niektórych 
działań promocyjnych zaplanowanych w ramach projektu. Dodat-
kowo korekty fi nansowej nie powodują uchybienia, które można 
usunąć w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Wśród poważniejszych nieprawidłowości, skutkujących nałoże-
niem korekt fi nansowych, można wymienić: niezgodność realiza-
cji projektu z wnioskiem o dofi nansowanie, naruszenia obowiązu-
jących przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego (głównie 
w zakresie udzielania zamówień publicznych), nieprzestrzeganie 
wewnętrznych uregulowań, niezgodność poniesionych wydat-
ków z wytycznymi dotyczącymi kwalifi kowalności.

W 2012 r. Instytucja Zarządzająca RPO WiM przeprowadziła 71 
kontroli planowych, w tym 15 kontroli trwałości projektów, a tak-
że 20 kontroli doraźnych (na miejscu i na dokumentach). Ponadto 
przeprowadziła 172 kontrole na zakończenie realizacji projektu, 
zweryfi kowano 149 audytów zewnętrznych przeprowadzonych 
na zlecenie benefi cjentów. 

W przypadku projektów indywidualnych oraz przedsięwzięć, 
w których wartość dofi nansowania przekracza 2 mln zł, Instytucja 
Zarządzająca opiniuje dokumenty przetargowe pod względem 
podmiotowej i przedmiotowej zgodności z umową o dofi nanso-
wanie projektu. Dotychczas zaopiniowała 38 takich wzorów doku-
mentów. 

W wyniku przeprowadzonych do tej pory czynności kontrolnych 
Instytucja Zarządzająca nie miała sytuacji, która zmuszałaby do 
rozwiązania umowy o dofi nansowanie. Nałożono w sumie ok. 100 
korekt fi nansowych. Ale w tym przypadku trzeba dmuchać na zim-
ne, by nie dopuścić do sytuacji, w której cały region musi zapłacić 
za czyjeś błędy. 

Jerzy Gontarz

Podstawowa zasada, której należy się 
trzymać, to rygorystyczne przestrzeganie 
umowy o dofinansowanie. Istotne 
jest przestrzeganie prawa zamówień 
publicznych oraz – w wypadku 
przedsiębiorców – zasady konkurencyjności
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Nowe wyzwania
Na początku lutego w Brukseli Rada Europejska zdecy-
dowała, że Polska otrzyma 72,9 mld euro na realizację 
polityki spójności. W nowej perspektywie fi nansowej 
wzrośnie udział unijnych pieniędzy zarządzanych na 
poziomie regionalnym. Na Warmię i Mazury ma naj-
prawdopodobniej trafi ć w latach 2014-2020 prawie 
1,55 mld euro.

Wysokość budżetu i podział funduszy pomiędzy państwa człon-
kowskie UE nie były jedynymi ustaleniami szczytu. Podjęto tak-
że dwie inne, bardzo istotne decyzje: podatek VAT w projektach 
dofi nansowanych z funduszy europejskich będzie kosztem kwa-
lifi kowalnym, co oznacza utrzymanie możliwości jego refundacji. 
Ponadto zatwierdzono poziom dofi nansowania unijnego w wy-
sokości 85% (dla regionów mniej rozwiniętych, w tym wojewódz-
twa warmińsko-mazurskiego) oraz 80% dla Mazowsza, które jako 
pierwsze polskie województwo przekroczyło 75-procentowy próg 
średniej zamożności regionów UE.

Strategia Europa 2020
Od czasu gorszych, niż zakładano, efektów Strategii Lizbońskiej, 
która w ciągu 10 lat miała uczynić Unię Europejską najbardziej 
konkurencyjną gospodarką na świecie, Komisja Europejska 
zaproponowała nowe podejście zapisane w strategii „Europa 
2020”. Polska przyjmując dokument – podczas szczytu w Brukseli 
w czerwcu 2010 r. – nie tylko zgodziła się z wyznaczonymi w niej 
celami i priorytetami rozwojowymi, ale również przyjęła na siebie 
konkretne zobowiązania, dotyczące ich osiągania. Są one na tyle 
wymagające, że niezbędna jest sy-
nergia działań współfi nansowanych 
z budżetu unijnego z tymi fi nan-
sowanymi ze środków krajowych. 
Fundusze na osiągnięcie tych celów 
muszą być przeznaczone wyłącznie 
w dziedziny ważne z punktu widze-
nia rozwoju UE i poszczególnych 
krajów.

Strategia opiera się na trzech priorytetach, wdrażanych przy po-
mocy siedmiu inicjatyw przewodnich:

 wzrost inteligentny, czyli rozwój oparty na wiedzy 
i innowacjach

 wzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku 
gospodarki konkurencyjnej, niskoemisyjnej, efektywnie 
korzystającej z zasobów energetycznych

 wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, czyli wspieranie 
gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem 
zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną 
i terytorialną.

Myślenie strategiczne
Polski rząd i zarządy województw, nie czekając na ostateczne 
uzgodnienia, kontynuują przygotowania do nowej perspektywy. 

Czasu jest mało, a pracy bardzo dużo. Najpierw trzeba opracować 
niezbędne dokumenty, następnie przeprowadzić konsultacje spo-
łeczne, by wreszcie wynegocjować ich ostateczny kształt z Komisją 
Europejską. 

Wdrażanie funduszy europejskich w latach 2014-2020 opierać się 
będzie na dokumentach przygotowanych przez poszczególne 
państwa członkowskie. Ich treść, zakres, najważniejsze założenia 
wynikają z unijnych i krajowych dokumentów strategicznych: stra-
tegii „Europa 2020” oraz „Strategii rozwoju kraju 2020: aktywne 
społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo” 
oraz 9 strategii zintegrowanych.

Już w maju 2012 r. Rada Ministrów przyjęła dokument „Sposób 
organizacji prac nad dokumentami programowymi związanymi 
z perspektywą fi nansową UE 2014-2020”, w którym premier powie-
rzył ministrowi rozwoju regionalnego koordynację przygotowania 
dokumentów programowych oraz rozwiązań wdrożeniowych 
i instytucjonalnych. Głównymi dokumentami przygotowywanymi 
w Polsce są: Umowa Partnerstwa, programy operacyjne i Kontrakt 
Terytorialny. Równolegle regiony kończą prace nad aktualizacjami 
swoich strategii rozwoju.

Umowa Partnerstwa
15 stycznia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła „Założenia Umowy Part-
nerstwa”. Pozwoliło to na formalne rozpoczęcie prac nad przygoto-
waniem projektu „Umowy Partnerstwa” i programów operacyjnych 
na nową perspektywę fi nansową. Umowa będzie rodzajem kon-

traktu, który Polska zawiera z Komi-
sją Europejską. Wskazane zostaną 
w nim cele rozwojowe, które Polska 
chce osiągnąć dzięki funduszom.  

Dokument określa zakres i sposób 
interwencji funduszy europejskich 
w nowym okresie programowania. 
Odnosi się do takich kwestii, jak: 
skierowanie środków europejskich 

do wybranych obszarów tematycznych, liczba i zakres programów 
operacyjnych, sposób podziału środków pomiędzy programy kra-
jowe i regionalne, zarys systemu wdrażania oraz sposób uzupeł-
niania się interwencji fi nansowych z polityki spójności, Wspólnej 
Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej.

W drugiej połowie roku wstępny projekt „Umowy Partnerstwa” 
zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ostateczna wersja 
projektu dokumentu trafi  pod obrady Rady Ministrów w listopa-
dzie 2013 r. W grudniu projekt zostanie przedstawiony Komisji 
Europejskiej.

Programy operacyjne
Równolegle do Umowy Partnerstwa, przygotowywane są także 
programy operacyjne, których celem jest uszczegółowienie zasad 
i faktyczna obsługa wdrażania funduszy europejskich. W latach 

FUNDUSZE 2014-2020
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2014-2020 planuje się realizację 8 progra-
mów krajowych (w tym 1 program ponadre-
gionalny), programów współpracy teryto-
rialnej oraz 16 programów regionalnych. 

Prace nad treścią tych dokumentów mają 
trwać do sierpnia 2013 r. Na wrzesień i paź-
dziernik zaplanowano ich konsultacje spo-
łeczne. W kolejnym etapie programy te tra-
fi ą do negocjacji z Komisją Europejską.

Najwięcej emocji budzi podział prawie 30 
mld euro pomiędzy regionalne programy 
operacyjne. Goszcząca na lutowym Kon-
wencie Marszałków w Białowieży minister 
Elżbieta Bieńkowska zapewniła, że wszyst-
kie województwa będą miały w latach 
2014-2020 więcej pieniędzy. Z przedsta-
wionych propozycji wynikało, że Warmia i Mazury miałyby otrzy-
mać o 170 mln euro mniej niż w latach 2007-2013. Na taki podział 
nie zgodził się marszałek Jacek Protas. Jego zdaniem, będzie to 
pogłębiało różnice pomiędzy regionami bardziej rozwiniętymi 
a biedniejszymi. W drugiej propozycji MRR skorygowało wcze-
śniejsze kwoty, proponując dla województwa warmińsko-mazur-
skiego prawie 1,55 mld euro. Oto najnowsza propozycja podziału 
unijnych pieniędzy pomiędzy województwa:

Krajowe programy operacyjne:

Potencjał regionu
Pieniądze z nowego rozdania funduszy będzie można zainwesto-
wać m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, budowę au-
tostrad i dróg ekspresowych, rozwój przedsiębiorczości, transport 
przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny) cyfryzację kraju 
(szerokopasmowy dostęp do internetu, e-usługi administracji), 
czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową. Regionalne 
strategie muszą z jednej strony prawidłowo identyfi kować szanse 

i zagrożenia, a z drugiej wpisywać się w kie-
runek wyznaczony przez europejską politykę 
spójności. Kluczowe przy tworzeniu RPO są 
tzw. inteligentne specjalizacje, czyli funkcjo-
nujące już w regionie branże i wewnętrzne 
uwarunkowania, które najmocniej mogą się 
przełożyć na wzrost innowacyjności i konku-
rencyjności. 

Do atutów województwa warmińsko-ma-
zurskiego zalicza się: położenie przy granicy 
z Obwodem Kaliningradzkim (zewnętrzna 
granica UE), znakomite warunki rozwoju dla 
ekologicznych gałęzi przemysłu, duży poten-
cjał produkcji rolnej i rolno-spożywczej, czy-
ste środowisko naturalne i wielokulturowość 
regionu, a co za tym idzie – wysoki potencjał 
dla rozwoju przemysłu turystycznego i agro-
turystycznego. Wśród sektorów wysokiej 
szansy trzeba wymienić: spożywczy, drzew-
ny, energetyki alternatywnej, turystyczny 
i nautyczny (produkcja łodzi i jachtów). 

Andrzej Szoszkiewicz
Współpraca: Jerzy Gontarz



Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Olsztynie

ul. Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn
poniedziałek 8:00-16:00

wtorek – piątek 7:30-15:30
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

tel. 89 521 93 86
tel. 89 521 93 85

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Elblągu

ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg
 poniedziałek 8:00-16:00

wtorek – piątek 7:30-15:30
e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl

tel./fax 55 235 35 30 

Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Ełku

ul. Kajki 10, 19-300 Ełk
poniedziałek 8:00-16:00

wtorek – piątek 7:30-15:30
e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

tel./fax 87 610 07 77
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