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1.1.1 
Rozwijanie współpracy przedsiębiorców i związków przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi na rzecz podnoszenia jakości kształce-
nia 

1) organizacja systemu staży dla uczniów szkół zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach,  

2) 
organizacja praktyk zawodowych nauczycieli i uczniów w przedsiębiorstwach krajowych i zagra-
nicznych, dysponujących nowoczesnymi środkami pracy, 

 

3) 
tworzenie formalnych i nieformalnych platform współpracy szkół zawodowych przedsiębiorstw, 
związków przedsiębiorstw, innych instytucji rynku pracy, oraz samorządu. 

 

1.1.2 
Modernizacja bazy dydaktycznej w celu dostosowania jej do zmieniających się warunków, a tym samym lepsze przygotowanie absol-
wentów do wejścia na rynek pracy 

1) USUNIĘTY PO AKTUALIZACJI 2018  

2) USUNIĘTY PO AKTUALIZACJI 2018  

3) Promocja doradztwa zawodowego skierowanego do uczniów rozpoczynających naukę  

4) 
wdrożenie do oferty edukacyjnej szkół zawodowych form kształcenia umożliwiających uzyskanie w 
krótkich cyklach „rynkowych” kwalifikacji zawodowych, 

 

5) 
wypracowanie zasad współpracy między szkołami zawodowymi i centrami kształcenia zawodowe-
go i ustawicznego. 

 

6) doposażenie szkół zawodowych w pracownie specjalistyczne i pracownie przedmiotowe,  

Priorytet I: 
EDUKACJA, WIEDZA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 

 
Cel strategiczny 1.  Podniesienie poziomu edukacji oraz jej dostosowanie do rynku pracy 
 
Cel operacyjny 1.1.    

Racjonalizacja systemu nauczania - dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy 
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7) 
organizacja wyjazdów  studyjnych nauczycieli i uczniów w celu zapoznawania się ze zmianami tech-
nologicznymi. 

 

1.1.3 Usprawnienie systemu zarządzania oświatą 

1) Wprowadzenie elektronicznego naboru do szkół, CEL ZREALIZOWANY 

2)  USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU   

3) wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.  

 

Cel operacyjny 1.2. 

Podnoszenie jakości kształcenia 

 

1.2.1 Opracowanie i wdrożenie nowych, innowacyjnych metod i technik nauczania oraz oceny jakości kształcenia 

1) 
wdrożenie nowych strategii nauczania oraz innowacyjnych form i metod nauczania i oceniania, w 
tym wykorzystujących techniki i sprzęt informatyczny, 

 

2) 
organizacja współpracy szkół, w tym ze szkołami zagranicznymi, na rzecz poprawy jakości kształce-
nia (szczególnie z przedmiotów matematycznych i przyrodniczych), 

 

 

3) 

organizacja i udział w regionalnych, a także transgranicznych konkursach przedmiotowych i bran-
żowych 

 

4) 
organizacja dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania naukowe i poznawcze ukierunkowa-
ne na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przed-
siębiorczości oraz nauk przyrodniczo-matematycznych. 

 

5) 
organizowanie systemu doradztwa i opieki pedagogiczno-psychologicznej dla uczniów wykazujących 
problemy w nauce, uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych patologiami społecznymi  
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1.2.2 Zakup i instalacja nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i laboratoryjnego 

1) 
zakup i instalacja w placówkach edukacyjnych nowoczesnego sprzętu audiowizualnego i laborato-
ryjnego do przedmiotów przyrodniczych, językowych, ITC 

 

1.2.3 Podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji nauczycieli 

1) 
organizacja szkoleń i praktyk nauczycieli w zakresie wdrożenia strategii nauczania oraz innowacyj-
nych form, metod nauczania i oceniania, w tym wykorzystujących techniki i sprzęt informatyczny, 

 

2) USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU   

3) 
organizacja doskonalenia kwalifikacji nauczycieli ukierunkowanego na pokonywanie problemów 
występujących w środowisku szkolnym, 

 

4) organizacja przedmiotowych, tematycznych sieci współpracy nauczycieli,  

5) 
doskonalenie kwalifikacji nauczycieli przez udział w wyjazdach studyjnych i szkoleniach prowadzo-
nych przez przedsiębiorstwa i instytucje naukowe .   

 

6) organizacja praktyk nauczycieli u pracodawców,   

7) 
udział nauczycieli w szkoleniach z zakresu stosowania atrakcyjnych i efektywnych narzędzi pracy na 
lekcji, 

 

8) organizacja szkoleń dla nauczycieli w zakresie języka obcego   

1.2.4 Analiza potrzeb regionalnego rynku pracy pod kątem budowy efektywnej oferty edukacyjnej  

1) USUNIĘTY PO AKTUALIZACJI 2018  

2) 
Analiza regionalnego rynku pracy pod kątem rozwoju istniejących lub tworzenia nowych kierunków 
kształcenia  

 

1.2.5 Wdrożenie systemu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego 

1) reorganizacja Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – włączenie w strukturę Powiatowego Ośrodka CEL ZREALIZOWANY 
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Rozwoju Edukacji (PORE). Powiązanie PORE z innymi takimi instytucjami w powiatach partnerskich, 
stworzenie sieci współpracy, 

2) 
powierzenie PORE  organizacji systemu poradnictwa i doradztwa zawodowego w szkołach ponad-
podstawowych 

 

3) 
rozszerzanie zadań szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-
zawodowym, 

 

4) 
organizacja systemu doskonalenia kwalifikacji pedagogów, wychowawców oraz innych nauczycieli o 
zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem zawodowym, 

 

5) 
organizacja wykorzystania systemów informatycznych szkół i instytucji edukacyjnych do prowadze-
nia poradnictwa  i doradztwa zawodowego. 

 

 

Cel operacyjny 1.3. 

Modernizacja i reorganizacja bazy edukacyjno-sportowej na obszarze WJM 
 

1.3.1. Realizacja przedsięwzięć związanych z modernizacją obiektów edukacyjnych i sportowych 

1) 
organizacja remontów i modernizacji związanych z dostosowaniem budynków szkół i placówek 
oświatowych do aktualnych standardów sanitarnych, pożarowych i bezpieczeństwa,  

 

2) 
organizacja robót budowlanych i instalacja wyposażenia związanych z zwiększaniem wydajności 
energetycznej budynków o min 20%, 

 

3) modernizacja i rozbudowa budynków i pomieszczeń związanych z nadaniem im nowych funkcji,  

4) poprawa standardów zamieszkania uczniów w internatach.  

1.3.2 Realizacja inwestycji związanych z budową infrastruktury sportowej 

1) 
budowa budynku Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych w Giżycku, budowa i modernizacja dom-
ków w Młodzieżowym Schronisku w Rynie 
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2) 
budowa kompleksu uniwersalnych boisk i stref rekreacyjnych na terenie placów przyszkolnych 
szkół powiatu 

 

3) budowa sali sportowo-widowiskowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku,  

4) budowa sali gimnastycznej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku.  

1.3.3 Wdrożenie projektów związanych z reorganizacją bazy edukacyjno-sportowej 

1) 
remonty i doposażenie infrastruktury szkolnych schronisk młodzieżowych, wdrożenie systemu ich 
pełnego wykorzystania, 

 

2) 
wprowadzenie nowych funkcji  poza dydaktycznych wykorzystujących możliwości gospodarstwa w 
Bogacku, 

 

3) 
wdrożenie działań związanych z wykorzystaniem, w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych, szkolnej 
bazy sportowej na rzecz lokalnej społeczności. 

 

 

Cel operacyjny 1.4. 

Wsparcie procesu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego 

 

1.4.1. Wspieranie działalności organizacji pozarządowych 

1) 
rozwój systemu informacji i doradztwa dla potrzeb trzeciego sektora- Centrum Organizacji Pozarzą-
dowych WJM   

 

2) 
powierzanie lub wspieranie organizacjom pozarządowym zadań publicznych realizowanych przez 
Powiat, 

 

3) 
współpraca z sektorem pozarządowym w zakresie konsultacji aktów prawnych oraz udział organiza-
cji pozarządowych w pracach komisji i zespołów opiniodawczych. 
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Priorytet II: 
RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE 

 
Cel strategiczny 2.  Wspieranie procesu powstawania i rozwoju konkurencyjnego rynku pracy 
 
Cel operacyjny 2.1. 

Poprawa sytuacji absolwentów szkół ponadpodstawowych na rynku pracy 
 

2.1.1 Działania na rzecz aktywizacji zawodowej absolwentów 

1) rozwijanie systemu doradztwa zawodowego w szkołach ponadpodstawowych   

2) Analiza mobilności absolwentów szkół na rynku pracy  

3) 
doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne służące kształceniu w zawodach poszukiwanych na ryn-
kach pracy, stwarzających szanse zatrudnienia. 

 

2.1.2 Działania na rzecz monitoringu rynku pracy 

1) stworzenie systemu rozpoznawania potrzeb rynku pracy i reagowania na nie szkół,  

2) 
stworzenie systemu współpracy szkół z pracodawcami na rzecz przygotowania kadr pod potrzeby 
przedsiębiorstwa. 

 

 

Cel operacyjny 2.2. 

Wspieranie inicjatyw na rzecz ograniczenia bezrobocia na lokalnym rynku pracy 

 

2.2.1 
Działania na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród osób bezrobotnych  
(w szczególności osób w do 25 roku życia oraz  pow. 50 roku życia, kobiet po urodzeniu dziecka, które nie powróciły na rynek pracy, osób niepełno-

sprawnych) 

1) wsparcie w zakładaniu własnej działalności gospodarczej,  

2) zwiększenie zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,  
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3) zwiększenie zatrudnienia w ramach robót publicznych,  

4) organizacja staży dla bezrobotnych,  

5) refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz kosztów pracy.  

2.2.2 Wspieranie inicjatyw służących tworzeniu nowych, trwałych miejsc pracy 

1) współpraca z pracodawcami na rzecz tworzenia nowych stanowisk pracy,  

2) USUNIĘTY PO AKTUALIZACJI 2018  

 
Cel operacyjny 2.4. 

Promocja i pomoc w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
 

2.4.1 Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy osobom niepełnosprawnym, wchodzącym na rynek pracy 

1) spotkania z doradcami zawodowymi,  

2) organizowanie spotkań z pracodawcami,  

3) organizacja lokalnych akcji promujących zatrudnianie osób niepełnosprawnych,   

4) organizacja staży i szkoleń.  

Priorytet III: 
ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, POMOC I INTEGRACJA SPOŁECZNA 

 
Cel strategiczny 3.  

Zapewnienie mieszkańcom wysokiej jakości usług związanych z ochroną zdrowia,  
bezpieczeństwem publicznym oraz pomocą i integracją społeczną 

 
Cel operacyjny 3.1. 

Zachowanie ciągłości działania w lecznictwie zamkniętym. 
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3.1.1 Wspieranie działań szpitala na rzecz: 

1) Poprawy standardów leczenia     

2) Modernizacji obiektów związanych z ochroną zdrowia  

3) Poprawy infrastruktury związanej z eksploatacją obiektów służby zdrowia  

 

Cel operacyjny 3.2. 

Promowanie wśród mieszkańców profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia 

3.2.1 Wdrożenie programów profilaktycznych 

1) 
wdrażanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z przekraczaniem średnich 
krajowych wskaźników śmiertelności  

 

2) 
wdrożenie programu profilaktyki raka szyjki macicy obejmującego (edukacja w zakresie raka szyjki 
macicy dzieci i młodzieży oraz matek biorących udział w programie, szczepienie dziewcząt itp.), 

 

3) 
wdrożenie programu profilaktycznego skierowanego do nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczącego 
zaburzeń (anoreksji, bulimii) - zaburzenia odżywiania. 

 

4) 
wdrożenie programów profilaktycznych - używanie i nadużywanie substancji psychoaktywnych 
przez dzieci i młodzież, 

 

5) USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU 
 

 

Cel operacyjny 3.3. 

Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów przebywających na terenie powiatu giżyckiego 

 

3.3.1 Wsparcie i rozwój zintegrowanego systemu zarządzania kryzysowego 
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1) USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU  

2) 
doposażenie stanowiska zarządzania kryzysowego w sprzęt i obsadę osobową, adaptacja pomiesz-
czenia w KP PSP, zakup plandek itp., 

 

3) 
zakup nowoczesnego agregatu prądotwórczego na potrzeby zdarzeń kryzysowych dla szpitala, agre-
gatu na potrzeby MOPR, pojazdu dla policji, drona, sprzętu dla PSP 

 

3.3.2 Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa osób, szczególnie w obiektach użyteczności publicznej 

1)  Rozbudowa monitoringu istniejących obiektów publicznych  

2) 
 promowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w korzystaniu z sieci – przeciwdziałanie przemocy 
w Internecie 

 

3.3.3 Podniesienie poziomu przygotowania odpowiednich służb do reagowania w przypadku sytuacji kryzysowych 

1) wsparcie systemu szkolenia służb ratowniczych oraz zintegrowanych ćwiczeń wszystkich służb  

 
 

Cel operacyjny 3.4 
Podniesienie standardów opieki oraz wdrożenie systemów kompleksowego wsparcia seniorów  
i osób niepełnosprawnych 

 

3.4.1 Organizacja usług opiekuńczych dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych 

1) USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU   

2) Dzienne i całodobowe formy wsparcia  

3) USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU   

4) 
przekształcenie Domu Pomocy Społecznej w Giżycku w placówkę dwufunkcyjną dla osób w pode-
szłym wieku oraz dla osób przewlekle chorych (w tym chorych na Alzheimera), 

CEL ZREALIZOWANY 
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5) USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU  

3.4.2 USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU 

 

Cel operacyjny 3.5 

Wspieranie inicjatyw dotyczących wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci i młodzieży zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

3.5.1 Organizacja systemu wsparcia instytucjonalnego na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych 

1) utworzenie młodzieżowego ośrodka socjoterapii,  

2) wsparcie inicjatyw w zakresie „street walker – wychowawca podwórkowy  

3) utworzenie ośrodka interwencji kryzysowej,  

4) 
utworzenie rodzinnych domów dziecka do 8 dzieci,  placówek opiekuńczo wychowawczych typu ro-
dzinnego do 8 dzieci, placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego, interwencyjnego 
lub specjalistyczno-terapeutycznego  do 14 dzieci. 

 

3.5.2 Opracowanie i wdrożenie programów 

1) 
wdrożenie programu "Akademia Malucha" dotyczącego wczesnego wspomagania rozwoju (20 dzieci) - 
zakup wyposażenie i przystosowanie pomieszczeń, 

CEL ZREALIZOWANY 

2) wdrożenie programu "Szkoła dla Rodziców" służącego wzmocnieniu kompetencji wychowawczych CEL ZREALIZOWANY 

3.5.3 Wsparcie organizacyjne działań edukacyjnych i społecznych 

1) 
organizacja punktów konsultacyjnych w szkołach wiejskich dotyczących świadczenia porad psycholo-
gicznych, logopedycznych i pedagogicznych, 

 

2) organizacja systemu doradztwa zawodowego,  



 

11 

NR CEL SZCZEGÓŁOWY UWAGI 

3) 
rozpoznawanie skali wykluczenia edukacyjnego w powiecie, określenie jego źródeł i podjęcie działań 
w celu jego zmniejszenia. 

 

 

Priorytet IV: 
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I SIECI 

 
Cel strategiczny 4.  Rozwój infrastruktury technicznej subregionu 
 
Cel operacyjny 4.1. 

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Giżyckiego  
 

1) 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1803N, na odcinku granica powiatu – Doba, (połączenie z drogą 
woj. nr 592),  długość odcinka 1,164 km  

 

2) 
Przebudowa drogi pow. nr 1720N dr. kraj. nr 63 (Miłki) – Marcinowa Wola – gr. pow. na odcinku 
Marcinowa Wola – gr. pow. o długości odcinka 2,418 km  

 

3) 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1702N gr.pow. – (Odoje) – Pańska Wola – Zelki na odcinku Pańska 
Wola – gr. powiatu o dł. 1,2 km  

 

4) Droga wodna "Tyrkło-Buwełno"   

5) Przebudowa drogi pow. Nr 1726N Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643   

6) 
Przebudowa dr. pow. Nr 1718N dr. kraj nr 63 (Ruda) – Rydzewo – Jagodne Małe na odcinku km 
3+578 – 6+468 o długości 2,890 km 

 

7) 
Przebudowa dr. pow. 1734N gr. pow. – Jeziorowskie – Kruklanki – (Sołdany) dr. Kraj. Nr 63 na od-
cinku gr.pow. – Kruklanki o dł. 7,6 km od miejscowości Brożówka do granicy powiatu 

 

8) Przebudowa drogi pow. Nr 1733N gr. pow. – Knis – Ryn na długości 5,2km  

9) 
Przebudowa drogi pow. Nr 1706N Konopki Wlk. – Talki – Ranty – Wydminy na odcinku Ranty – Wy-
dminy o dł. 4,8km Cybulki- Ranty 

 

10) Poprawa dostępności i funkcjonalności komunikacyjnej centralnej części Giżycka z nabrzeżem jezio- CEL ZREALIZOWANY   
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ra Niegocin (m.in. ul. Kolejowa) oraz „Wyspą Giżycką”  

11) USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU  
 
 
 

 

Cel operacyjny 4.2. 

Wdrażanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) służących rozwojowi społeczeństwa informacyjnego 

4.2.1 Upowszechnienie i usprawnienie korzystania z sieci informacyjnych w szkołach 

1) USUNIĘTY PO POSIEDZENIU ZARZĄDU  

2) zwiększenie przepustowości dostępu do Internetu dla szkół i placówek edukacyjnych,  

3) rozbudowa internetowych sieci szkolnych i budowa sieci międzyszkolnej (intranet i extranet),  

4) 
wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt informatyczny, w tym szkół kształcących w zawodach 
cyfrowych 

 

5) utworzenie portalu pozwalającego wykorzystać zasoby cyfrowe poszczególnych szkół, CEL ZREALIZOWANY 

6) 

organizacja szkoleń nauczycieli zwiększających umiejętności wykorzystywania skutecznych strate-
gii kształcenia realizowanych przy pomocy zasobów cyfrowych (w tym zdalnego nauczania).  

Zmiana: 

Propozycja dopisania „w tym zdalnego nauczania” 

 

4.2.2 Podniesienie sprawności obsługi klienta poprzez wdrożenie cyfrowego zarządzania dokumentacją w jednostkach organizacyj. Powiatu 

1) wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w jednostkach organizacyjnych powiatu  
CEL ZREALIZOWANY (w Starostwie) 
Zrealizowany projekt „Cyfrowe Mazury” 

2) ucyfrowienie zasobów geodezyjnych  i wyposażenie WG w nowoczesny sprzęt, 
CEL ZREALIZOWANY 
Zrealizowany projekt „ Zintegrowana infor-
macja geodezyjno – kartograficzna Powiatu 
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Priorytet V: 
PROMOCJA I OCHRONA WALORÓW SUBREGIONU 

 
Cel strategiczny 5.  Promowanie idei zrównoważonego rozwoju subregionu 
 
Cel operacyjny 5.1. 

Wzmocnienie wizerunku obszaru WJM jako atrakcyjnego celu podróży i wypoczynku 

Giżyckiego” 

3) połączenie w sieć wewnętrzną wszystkich powiatowych jednostek organizacyjnych,  

4) 

utworzenie w pełni funkcjonalnej, wyposażonej w oprogramowanie, sieci intranetowej łączącej 
powiatowe jednostki organiz. Sieć umożliwiać będzie wymianę informacji, przekazywanie spra-
wozdań, statystyk, ułatwiać będzie bieżący nadzór i podejmowanie decyzji (np. zarz. kryzysowe), 

Zmiana: 

Propozycja usunięcia zapisu  

Działanie tożsame z działaniem nr. 3) 

5) 
działania promocyjne w zakresie popularyzacji wykorzystywania elektronicznej obsługi załatwia-
nia spraw na linii klient – urząd. 

 

6) 

Zmiana: 

Dodanie nowego działania „E-zarządzanie infrastrukturą drogową w Zarządzie Dróg Powiatowych 

w Giżycku wraz z uruchomieniem e-usług” 

 

4.2.3 Uruchomienie publicznych stref wifi 

1) 

bezpłatne punkty dostępu do Internetu (hot spoty) w miejscach szczególnie atrakcyjnych z punktu 
widzenia mieszkańców oraz obsługi ruchu turystycznego (przy Zespole Placówek Oświatowo-
Wychowawczych pn. Międzyszkolna Baza Sportów Wodnych w Giżycku oraz w Ośrodku Sportów 
Wodnych „Zofiówka” w Rynie. 

Zmiana: 

Propozycja usunięcia zapisu dotyczącego Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych 

CEL ZREALIZOWANY 

31 sierpnia 2018 r. MBSW w Giżycku została roz-
wiązana (Uchwała Nr XL.253.2018 Rady Powiatu 
w Giżycku z 29.03.2018 r. ).  
Hot spoty zostały rozmieszczone w Ośrodku 
Sportów Wodnych „Zofiówka” w Rynie  
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5.1.1 Działania promujące subregion jako atrakcyjny cel podróży i wypoczynku  

1) 

współdziałanie samorządów obszaru WJM na rzecz rozwoju portalu internetowego jako zintegro-
wanego systemu informacji turystycznej  

Zmiana: 

Propozycja usunięcia zapisu 

Cel pierwotnie wpisany jako subregionalny 
– wspólny dla 4 powiatów. Brak możliwo-
ści realizacji celu w tej postaci.   

2) 

„Mobilna informacja turystyczna w obszarze WJM” - zakup i wyposażenie mobilnego punktu in-
formacji turystycznej na bazie samochodu typu buss/van, 

Zmiana: 

Propozycja usunięcia zapisu 

Cel pierwotnie wpisany jako subregionalny 
– wspólny dla 4 powiatów. Brak możliwo-
ści realizacji celu w tej postaci.   

3) realizacja wspólnego spotu promocyjnego obszaru WJM, 
CEL ZREALIZOWANY 
„7 Cudów Mazur” wspólna kampania in-
formacyjno – promocyjna 

4) organizacja press-tourów dla dziennikarzy  

5) udział w targach,  

6) realizacja kampanii reklamowych w Internecie, w prasie krajowej i zagranicznej,  

7) wykorzystanie istniejącej współpracy transgranicznej do promowania obszaru WJM,  

8) stworzenie aplikacji – przewodnika na urządzenia mobilne,  

9) 

wspólne przedsięwzięcia samorządów w zakresie znakowania szlaków rowerowych i kajakowych 

Zmiana: 

Propozycja zmiany nazwy na: „współdziałanie samorządów obszaru WJM w zakresie znakowania 

szlaków turystycznych, rozwój Mazurskiej Pętli Rowerowej” 

 

5.1.2 Działania informacyjne związane z obsługą ruchu turystycznego 
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1) 
utrzymanie na dotychczasowym poziomie liczby tytułów informatorów,  przewodników i map oraz 
właściwą ich dystrybucję na imprezach promocyjnych, 

 

2) opracowanie i wydanie nowych materiałów informacyjno-promocyjnych,  

3) promocja lokalnych produktów turystycznych i kuchni regionalnej,  

4) promocja atrakcji turystycznych oraz wydarzeń kulturalnych.  

5.1.3 Wspieranie rozwoju i promowanie oferty turystycznej subregionu 

1) promocja całorocznej rodzinnej oferty turystycznej,   

2) 
rozwój oferty wypoczynku feryjnego (wakacyjnego) kierowanego do zorganizow. grup młodzieży 
krajowej i zagranicznej, w szczególności opartej na bazie Szkolnych Schronisk Młodzieżowych, 

 

3) Promocja oferty pobytów weekendowych połączonych ze specjalistycznymi formami wypoczynku  
 

Cel operacyjny 5.2. 
Wspieranie i promowanie obszaru WJM jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania i inwestowania 

 

5.2.1 Działania informacyjne i promocyjne 

1) 
działania na rzecz stworzenia e- katalogu ofert inwestycyjnych dla przedsiębiorców w obszarze 
WJM (ceny, ulgi, podatki, usługi w regionie itp.). 

CEL ZREALIZOWANY 

Portal „Mazury to Biznes” 

https://wielkiejeziora.pl/projekty/mazury-to-
biznes/ 

2) 

działania na rzecz promocji terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

Zmiana: 

Propozycja usunięcia zapisu 

 

5.2.2 Wspieranie lokalnych partnerstw w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 
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1) 

wsparcie rozwoju sieci klastrów turystycznych, 

Zmiana: 

Propozycja zmiany nazwy działania na „wsparcie w różnych formach idei integracji podmiotów 

gospodarczych na terenie powiatu” 

Klaster Turystyczny Mazury – nie funkcjonu-
je.  Propozycja rozszerzenia obszaru wspar-
cia. 

2) 

Utworzenie lokalnych punktów obsługi okołobiznesowej (m.in. placówki lokalne funduszy porę-
czeniowych i pożyczkowych, ARReg), 

Zmiana: 

Propozycja zmiany nazwy działania na „wsparcie obsługi okołobiznesowej (m.in. placówki lokalne 

funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, ARReg),” 

CEL ZREALIZOWANY 

Punkt kontaktowy Warmińsko-Mazurskiego 
Funduszu „Poręczenia kredytowe” 

3) 

działania na rzecz przedsiębiorczości uczniowskiej, w tym tworzenie i wspieranie spółdzielni 
uczniowskich, autorskich programów wspierania nauki przedsiębiorczości 

Zmiana:  

Propozycja rozszerzenia zapisu o autorskie programy wspierania nauki przedsiębiorczości 

 

4) 

przekształcanie niewykorzystanych budynków (pomieszczeń) edukacyjnych na inkubatory 
przedsiębiorczości, 

Zmiana: 

Propozycja usunięcia zapisu 

Brak możliwości realizacji tego celu. 

5) 
organizacja projektów edukacyjnych na rzecz rozwoju cech przedsiębiorczych młodzieży szkol-
nej, mobilności i zdolności do współpracy krajowej i międzynarodowej. 

 

 

Cel operacyjny 5.3. 

Poprawa jakości środowiska i wykorzystanie OZE na obszarze WJM 

 

5.3.1 Działania na rzecz racjonalnego wykorzystania energii 
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1) 

budowa nowych budynków  użyteczności publicznej o zerowym bilansie energetycznym  

Zmiana: 

Propozycja zmiany nazwy działania na: „budowa nowych budynków użyteczności publicznej wyko-

rzystujących alternatywne źródła energii” 

 

2) 
kompleksowe działania na rzecz zwiększania wydajności energetycznej istniejących budynków 
publicznych poprzez termomodernizację, wymianę sieci grzewczych, nowoczesne instalacje ener-
getyczne, sterowania energią w obiektach  stosowanie odnawialnych źródeł energii i inne, 

 

3) 
promowanie rozwiązań technicznych zmniejszających zużycie energii, w szczególności  ze źródeł 
nieodnawialnych. 

 

5.3.2 Propagowanie idei ochrony środowiska 

1) realizacja działań edukacyjnych i wychowawczych na rzecz ochrony klimatu i środowiska,  

2) zagospodarowanie budynków i terenów wokół budynków powiatu z uwzględnieniem stref zieleni, 

CEL ZREALIZOWANY 

ogrody przyszkolne wokół budynków 
SOSW i MOS, ogród botaniczny przy I LO i 
zielone patio ze stacją meteorologiczną i 
oczkiem wodnym przy ZSKŚiA. 

3) 

rewitalizacja parku i budowa ogrodu zimowego dla dzieci przy szpitalu w Giżycku. 

Zmiana: 

Propozycja usunięcia zapisu 

Brak możliwości realizacji tego celu. 

 

 


