
 

 

Kontakt dla mediów: 

Luiza Nowicka, PARP 

e-mail: luiza_nowika@parp.gov.pl  

tel.: 880 524 959 

 

Informacja prasowa 

Warszawa, 21.04.2022 r. 
 

 

Inwestycje w zdrowie i turystykę województwa podlaskiego i 

warmińsko-mazurskiego współfinansowane ze środków europejskich. 

PARP przedstawia wybrane projekty wyłonione w konkursie „Tworzenie 

sieciowych produktów przez MŚP” 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przyznała dofinansowania podmiotom, które 

przedstawiły najlepsze propozycje produktów sieciowych. Wśród wyróżnionych znalazły się 

przedsiębiorstwa rozwijające projekty prozdrowotne, m.in. tworzące kompleksy rehabilitacyjne. 

Wsparcie finansowe otrzymały również inicjatywy z branży turystyki. 

W styczniu 2020 r. zakończył się nabór wniosków do konkursu finansowanego w ramach Programu 

Polska Wschodnia (POPW) – „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” – organizowanego 

przez PARP. Jego celem było dofinansowanie inwestycji w rozwój innowacyjnych produktów 

sieciowych, w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji. 

Produkt sieciowy to taki, który tworzony jest przez więcej niż jeden podmiot. O wsparcie mogły 

ubiegać się konsorcja złożone z przynajmniej trzech firm, które miały pomysł na wspólne 

rozwiązania lub samodzielny wnioskodawca wraz z podmiotami współpracującymi. Dotacje można 

było wykorzystać na inwestycję w spójną infrastrukturę produktów sieciowych oraz opracowanie i 

zaimplementowanie jednolitych standardów funkcjonowania produktu. 

Warmia i Mazury rozwijają turystykę 

Polska jest krajem o pięknej i różnorodnej przyrodzie. Oprócz morza i gór posiadamy również inne 

walory krajobrazowe, jak na przykład Warmia i Mazury. Mimo zachwycającej natury, 

zainteresowanie tym obszarem maleje wśród turystów. Z danych GUS wynika, że w 2021 r. z 

obiektów noclegowych na Warmii i Mazurach skorzystało aż o 16% mniej podróżnych, niż w  

2020 r. Warto dodać, że w tym czasie tendencja w całej Polsce była odmienna. Nic więc dziwnego, 

że pojawia się coraz więcej projektów i inicjatyw, które mogłyby zachęcić do odwiedzenia tego 

obszaru naszego kraju. 

Mazury zyskają  kompleks „Mazurskie Legendy”, bazujący na walorach kulturowych oraz 

środowiskowych regionu. Odwiedzający, będą mogli nauczyć się w nim historii i kultury regionu, 
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skorzystać z saun i strefy SPA oraz podziwiać elementy małej architektury. Pomysłodawcy 

zapowiadają stworzenie strefy obserwacji pobliskich terenów z punktu widokowego oraz 

utworzenie kopuły sferycznej z wyposażeniem holograficznym. Zaaranżowana zostanie również 

wewnętrzna strefa multimedialna, m. in. z interaktywnym pokazem historii lokalnej oraz mobilnym 

muzeum podwodnym, umożliwiającym oglądanie projekcji filmowych. Dodatkowo obiekt zostanie 

wyposażony w przestrzeń przyjazną dzieciom i młodzieży. Ze względu na lokalizację projektu w 

pobliżu Puszczy Piskiej, objętej programem Natura 2000 oraz Mazurskim Parkiem Krajobrazowym, 

współpraca beneficjenta projektu z PGLLP Nadleśnictwo Maskulińskie pozwoli na świadczenie 

usług dodatkowych w postaci np. wycieczek szlakami turystycznymi czy organizację wycieczek 

zapoznawczych. Projekt jest tworzony przez konsorcjum w składzie: Mazurski Raj, Państwowe 

Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Maskulińskie, Stanica Żeglarska Korektywa, 

Mazury Adventure oraz Auto-Moto-Jurczys. Inicjatywa otrzymała ponad 34 mln zł dofinansowania 

w ramach konkursu „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”. 

Warmia i Mazury wzbogacą się również o usługi dla fanów niecodziennej kuchni. Firma Torfex 

wraz z Agroturystką Mirosław Jarząbek oraz PPHU Grupa Marcin Trudnowski zainicjowali projekt 

„W krainie ślimaka”. W ramach tego powstanie unikatowa oferta gastronomiczna, bazująca na 

daniach ze ślimaka jadalnego, potrawach regionalnych i tradycyjnych Warmii i Powiśla.  Goście 

będą mogli skorzystać ze specjalistycznych, innowacyjnych zabiegów odnowy biologicznej 

SPA&Wellness z wykorzystaniem kosmetyków na bazie czystego śluzu ślimaka, pozyskiwanego z 

ekologicznych hodowli. Elementem uzupełniającym ofertę turystyczną będzie aktywne 

poznawanie atrakcji Krainy Ślimaka – wycieczki i wyprawy piesze, rowerowe, wodne. Główne 

atrakcje projektu będą zlokalizowane na terenach wiejskich, w miejscowości Stępień oraz Nowa 

Wieś, w powiecie elbląskim. Projekt otrzymał 12,5 mln zł dofinansowania. 

Nowe inwestycje prozdrowotne  

Dla osób po wypadku niezwykle ważne jest, aby rehabilitacja lecznicza rozpoczęła się jak 

najwcześniej po leczeniu szpitalnym. Najczęściej jednak czas oczekiwania wynosi od kilku tygodni 

do kilku miesięcy, a w tym okresie dochodzi do utrwalenia negatywnych zmian funkcjonalnych i 

pogorszenia się stanu psychicznego pacjenta, co znacząco utrudnia powrót do pracy i zmniejsza 

jego szansę na dalsze, samodzielne funkcjonowanie. Niezbędne zatem jest wdrożenie w Polsce 

rehabilitacji kompleksowej. Czesław Gołaszewski – działalność gospodarcza, pozyskał ponad 6 mln 

zł na budowę pierwszej w Polsce sieci ośrodków kompleksowej rehabilitacji. Będzie to możliwe 

dzięki współpracy wnioskodawcy z kilkoma innymi podmiotami. Projekt obejmuje budowę 

zaplecza rehabilitacyjno-noclegowego oraz miejsca do hipoterapii w województwie podlaskim. 

Funkcjonowanie ośrodków opiera się na usługach rehabilitacyjnych według standardów 

bazujących nie tylko na rehabilitacji medycznej, ale również psychologicznej, dietetycznej czy 

zooterapeutycznej. Kompleks będzie składał się z części rehabilitacyjnej, sanitarnej, rekreacyjnej, 

gastronomicznej oraz budynku ujeżdżania koni. 



 

W ramach konkursu „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP” został wyłoniony również 

projekt „Rest and Learn”. Ideą produktu jest połączenie usług szkoleniowych w zakresie 

intensywnych szkoleń specjalistycznych z wypoczynkiem, rekreacją oraz diagnostyką i 

poradnictwem dotyczącym stanu zdrowia. Szkolenia połączone są obowiązkowo z bilansem stanu 

zdrowia i specjalnie dobranym pakietem działań prozdrowotnych. Pomysłodawcy przewidzieli 

również możliwość korzystania z zasobów dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i 

kulturowego Mazur, np. dzięki zorganizowanym wycieczkom tematycznym. Zakładany w projekcie 

produkt wykorzystuje istniejący w makroregionie potencjał oraz wpisuje się w zakres regionalnych 

inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej. 

Inicjatywa realizowana będzie przez: Avista Consulting and Management, Sea Development, ILC 

International Language Center Poland oraz Unitedsky. Konsorcjum otrzymało dofinansowanie w 

wysokości ponad 26,5 mln zł. 

Z kolei Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur wraz z firmą Grzegorz Wierzbowski PPHU BIOTERM oraz 

Zdzisław Wierzbowski Lubawski Przedsiębiorstwo Budowlane otrzymali prawie 14 mln zł 

dofinansowania na projekt „Przez naukę i zabawę do pełnej sprawności – Rodzinne Centrum 

Integracyjne Lubawa”. W ramach inicjatywy powstał nowoczesny ośrodek z możliwością integracji 

społecznej osób z niepełnosprawnościami, dzieci oraz osób dorosłych. Obiekt składa się z 

pomieszczeń rekreacyjnych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, sanitarnych oraz zaplecza 

gastronomicznego. Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznych i ciekawych form integracji 

społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz aktywizacja społeczno-gospodarcza wiejskiego 

obszaru. 
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