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Są one realizowane na kilku płasz-
czyznach.  

Prężny rozwój 
miast i gmin
Przede wszystkim położono nacisk 
na rozwój miejscowości uczestni-
czących w projekcie. 
  Rozbudowywana jest infrastruktu-
ra: drogowa, kolejowa, realizowa-
ne są liczne inwestycje komunalne. 

  Powstają nowe obiekty turystycz-
ne: centra sportu i rekreacji, aqua-

Stawiamy
na rozwój

przedsiębiorczości
Rozwój danego obszaru jest możliwy tylko dzięki rozwojowi 
przedsiębiorczości. Dlatego też w ramach projektu EGO SA, 

nazwanego tak od pierwszych liter miejscowości, które 
obejmuje: miasto Ełk, gminy Gołdap i Olecko, oraz miasta 
Suwałki i Augustów, podjęto działania w celu stworzenia 
korzystnych warunków do zakładania i lokowania firm 

w tym rejonie. 

nicy. Na odcinku gminnej drogi Botkuny 
– Górne wybudowano ośmiokilome-
trową „schetynówkę”. Wyremontowa-
no wiele dróg miejskich i gminnych. 
W ostatnich latach powstało także 
wiele ważnych obiektów sportowych 
(dofinansowanych ze środków euro-
pejskich), w tym m.in. kompleks szko-
leniowo-rekreacyjny z basenem i  halą 
sportowo-widowiskową. W gminie Goł-
dap nie ma już prawie miejscowości 
i kolonii bez wodociągów.
Na adaptację budynków pokoszaro-
wych i rozbudowę infrastruktury uzdro-
wiskowej pozyskano ze środków ze-
wnętrznych około 50 mln złotych.

W gminie Olecko, w latach 2006–
2010, wybudowano i zmodernizowano 
18,8 km dróg. Powstało 6 obiektów 
sportowo-rekreacyjnych, o wartości 
niemal 11 mln zł. Duże nakłady finan-

sPecjalne 
strefy ekonomiczne
Aby ułatwić inwestowanie na obszarze 
EGO SA, skupiono się na przygotowa-
niu specjalnych stref ekonomicznych 
i parków technologicznych. Powstały:
  Suwalska Specjalna Strefa Ekono-
miczna,
   Warmińsko-Mazurska Specjalna Stre-
fa Ekonomiczna.

W ten sposób zapewniono przedsię-
biorcom dogodne warunki do inwe-
stowania: od pełnej infrastruktury, po 
duże ulgi podatkowe. 
Postawiono także na współdziałanie 
biznesu i nauki na rzecz rozwoju no-
wych technologii i wykorzystywania 
ich w powstających firmach. W tym 
celu stworzono:
  Miejską Strefę Rozwoju Techno-Park 
w Ełku,
  Park Naukowo-Technologiczny Pol-
ska – Wschód w Suwałkach. 

Wartość poszczególnych inwestycji to:
  Suwalska Specjalna Strefa Ekono-
miczna – ponad 1,6 mld zł,
  Techno-Park w Ełku – 21 mln zł,
  Park Naukowo-Technologiczny 
Polska – Wschód w Suwałkach – 
22 mln zł.

inwestycje w ludzi
Ogromnym atutem obszaru EGO SA 
jest inwestowanie miast i gmin w lu-
dzi, poprzez wspieranie rozwoju edu-
kacji na szczeblu średnim i wyższym, 
a także organizowanie licznych kur-
sów i szkoleń w ramach programów  
unijnych. 

Poszczególne obszary działań szcze-
gółowo przedstawiamy w dalszej czę-
ści oferty. 

parki, hotele, uzdrowiska, prome-
nady.

  Miasta i gminy realizują także inwesty-
cje proekologiczne: budują oczysz-
czalnie ścieków, wykorzystywane są 
odnawialne źródła energii (elektrownie 
wiatrowe i słoneczne). 

Te działania sprawiają, iż obszar 
EGO SA jest bardzo atrakcyjny inwe-
stycyjnie. 
W mieście Ełku, w latach 2007–2011, 
wybudowano i zmodernizowano 
13,5 km dróg. Powstało 9 obiek-

tów sportowo-rekreacyjnych, których 
wartość to niemal 5 mln zł. Duże na-
kłady finansowe przeznaczane są  tak-
że na działania ekologiczne – razem 
105,5 mln zł. Niemal wszystkie inwe-
stycje są współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej. W latach 2007–2011 
pozyskano 150 mln zł.

W Gołdapi, w 2010 r., otwarto ponad-
sześciokilometrową obwodnicę. Wy-
konano przy okazji nową nawierzchnię 
idącej przez miasto tzw. cięciwy obwod-

sowe są przeznaczane także na dzia-
łania ekologiczne – razem 15 mln zł. 
Niemal wszystkie inwestycje są współ-
finansowane ze środków unijnych. 
W latach 2006–2010 pozyskano na 
powyższe inwestycje 17 mln zł.

W Suwałkach natomiast, w latach 
2005–2010, wybudowano i zmo-
dernizowano 30 km dróg. W la-
tach 2009–2010 wybudowano je-
den nowy i zmodernizowano dwa 
obiekty sportowo-rekreacyjne, któ-
rych wartość przekroczyła 90 mln zł. 
Duże nakłady finansowe są też prze-
znaczane na działania ekologiczne 
– razem 87 mln zł w latach 2009–
2010. Niemal wszystkie inwestycje 
są współfinansowane ze środków 
unijnych. W latach  2009–2010 
pozyskano na inwestycje ponad 
140 mln zł.



04

W swoich rękach W swoich rękach

05

Ełk jest miastem położonym 
w północno-wschodniej 
części Polski, w wojewódz-
twie warmińsko-mazurskim, 

na ważnych szlakach komunikacyj-
nych: planowanej drodze tranzytowej 
Via Baltica i trasie kolejowej z Warsza-
wy przez Białystok na Litwę (Rail Bal-
tica). Zajmuje powierzchnię 2108 ha 
i jest trzecim co do wielkości mia-
stem  województwa, z liczbą ludno-
ści 57 tys. Na terenie Ełku zarejestro-
wanych jest ponad 5 tys. podmiotów 
gospodarczych, związanych głównie 
z handlem i usługami. 
 
sPecjalne strefy 
Ełk to miasto, które stwarza duże moż-
liwości inwestycyjne w wielu obsza-
rach. Największe znaczenie dla rozwoju 
przedsiębiorczości ma nowatorski pro-
jekt: Miejska Strefa Rozwoju Techno-
-Park, czyli kompleksowo przygotowa-
ne pod inwestycje tereny o powierzchni 
około 25 ha, z drogami wewnętrznymi 
i doprowadzonymi mediami. Na terenie 
Miejskiej Strefy powstaje Techno-Park, 
w którym będą miały siedziby małe 

i średnie firmy branży technologicznej. 
Na terenie Ełku powstała także pod-
strefa Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, w której powadzi działal-
ność 27 firm, zatrudniających niemal 
1700 osób. 
Ponadto w mieście budowana jest sieć 
szerokopasmowa w celu poprawy do-
stępu do usług informatycznych dla 
mieszkańców i turystów.

dobra infrastruktura, 
korzystna lokalizacja
Duży potencjał inwestycyjny jest wspo-
magany przez prężny rozwój same-
go miasta. Rozbudowywana jest in-
frastruktura niezbędna inwestorom, jak 
np. modernizacja dróg, w tym strate-
gicznej komunikacyjnie ul. Mickiewicza 
i Wojska Polskiego oraz „Budowa Ob-
wodnicy Ełku (etap III i IV) w ciągu drogi 
krajowej nr 16 i 65”. Całkowita długość 
budowy obwodnicy w ramach III i IV 
etapu wynosi 4,8 km i będzie koszto-
wać 128 mln zł, w tym dofinansowanie 
z UE – 114 mln zł.
Poszerza się także infrastruktura re-
kreacyjna, np. budowa promenady 

pieszo-rowerowej wzdłuż nadbrzeża 
Jeziora Ełckiego. Koszt inwestycji to 
4 mln zł, w tym dofinansowanie z UE 
– 2,5 mln zł.
Niewątpliwym atutem miasta jest po-
łożenie na styku szlaków prowadzą-
cych do przejść granicznych z Litwą, 
Rosją i Białorusią. Stwarza to duże 
możliwości inwestycyjne dla firm za-
granicznych. 

rozwinięta turystyka, 
wykształceni ludzie
Miasto jest bardzo atrakcyjne pod 
względem turystycznym. Powstało 
wiele inwestycji wspomagających 
rozwój turystyki: np. zespół obiektów 
sportowo-rekreacyjnych przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji: wielofunk-
cyjna Hala Sportowo-Widowiskowa 
MOSiR; Park Wodny z bogatą infra-
strukturą i ofertą rekreacyjną oraz sta-
dion miejski po generalnym remoncie, 
a także 3 nowoczesne „orliki”. Jest tu 
także Transgraniczne Centrum Ak-
tywności Lokalnej.
Niezwykle ważnym atutem dla przed-
siębiorców jest duży potencjał ludzki. 
W ciągu ostatnich kilku lat rozwinęło 
się w Ełku szkolnictwo wyższe. Trzy 
szkoły wyższe znajdujące się na te-
renie miasta kształcą obecnie prawie 
2 tys. studentów. Stanowi to wartość 
nie do przecenienia. 

Gmina Miasto Ełk posiada 
certyfikaty i tytuły: 
„Gmina Fair Play 2007 – Certyfiko-
wana Lokalizacja Inwestycji”
„Gmina Fair Play 2008 – Certyfiko-
wana Lokalizacja Inwestycji”
„Gmina Fair Play 2009” 
„Złota lokalizacja biznesu 2009” 
Certyfikat „Ekolider Mazur”

Dzięki pomysłowości i zaangażowa-
niu władz lokalnych, wsparciu środ-
ków unijnych, dogodnemu położeniu 
w pobliżu granicy państwa i atrakcyj-
ności turystycznej, obszar EGO SA 
stwarza przedsiębiorcom korzystne 
warunki dla rozwoju firm.
Dobrze zaplanowane i efektywnie 
prowadzone inwestycje w poszcze-
gólnych miastach i gminach, a tak-
że współdziałanie na rzecz rozwoju 
regionu sprawiają, iż jest to obszar 
atrakcyjny dla inwestorów. 

Ełk stwarza możliwości Efektywne
działania

Miasta i gminy obszaru EGO SA w ubiegłym roku 
przeznaczyły na inwestycje znaczne fundusze – zarówno 

własne, jak i unijne. 
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Gmina Olecko w centrum uwagi
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Gmina Gołdap leży na 
północno-wschodnich 
krańcach województwa 
warmińsko-mazurskie-

go. Jest gminą miejsko-wiejską: zaj-
muje powierzchnię 362 km2 i liczy 
13,8 tys. mieszkańców. 

Na terenie gminy Gołdap jest za-
rejestrowanych niemal 1800 firm. 
Atrakcyjność inwestycyjna gminy 
skupia się w trzech obszarach.

sPecjalna Podstrefa 
i Przejście graniczne
Z jednej strony duże znaczenie dla 
rozwoju przedsiębiorczości ma pod-
strefa Suwalskiej Specjalnej Stre-
fy Ekonomicznej, wraz z ośmioma 
prężnie działającymi firmami branży: 
budowlanej, drzewnej, metalowej 
i papierniczej (w tym największa 

– fabryka kopert), w których za-
trudnionych jest ponad 850 osób. 
Dodatkowo przedsiębiorczość sty-
muluje tutejsze przejście graniczne 
z obwodem kaliningradzkim Federa-
cji Rosyjskiej. Obecnie ruszył III etap 
jego rozbudowy – wartość całej 
inwestycji wyniesie ok. 58 mln zł. 
Rozbudowa jest dofinansowana ze 
środków UE.   

uzdrowiskowy  
charakter
Gmina Gołdap ma charakter uzdro-
wiskowy. Miasto Gołdap od paź-
dziernika 2000 r. posiada status 
uzdrowiska o profilu leczniczym. 
Gmina inwestuje również na tym 
polu. Gołdapskie uzdrowisko roz-
wija się, powstają tężnie, promena-
da i  pijalnia, pochodzących z tu-
tejszych źródeł, wód mineralnych. 

W swoich rękach W swoich rękach

Sukcesy gminy Gołdap 

Gmina Olecko położona jest 
w północno-wschodniej 
części Polski, w woje-
wództwie warmińsko-

-mazurskim. Powierzchnia gminy 
wynosi 266,7 km2, z czego miasto 
zajmuje 11,6 km2. Na terenie gminy 
Olecko zarejestrowanych jest ponad 
2,5 tys. podmiotów gospodarczych. 

Gmina Olecko łączy w sobie piękno 
dziewiczej, nieskażonej działalnością 
człowieka przyrody (największa w re-
gionie EGO SA chłonność turystyczna, 
czyli możliwość przyjęcia takiej liczby 
turystów, aby zapewnić im komforto-
wy wypoczynek) z nowoczesną in-
frastrukturą rekreacyjną, umożliwiają-
cą rozwój aktywnej turystyki zarówno 
w sezonie letnim, jak i zimą. Niewąt-
pliwym atutem jest położenie w cen-
trum regionu, skąd blisko zarówno do 
ważnych miast, jak też przejść gra-
nicznych z Rosją i Litwą. 

najważniejsza 
Przedsiębiorczość
Gmina Olecko znajduje się w Warmiń-
sko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Eko-
nomicznej SA. To obszar przeznaczo-
ny pod inwestycje gospodarcze. Obok 
dobrego uzbrojenia i korzystnego po-
łożenia główną zachętą do inwesto-
wania na tych terenach jest udzielana 
inwestorom pomoc publiczna. 
W sąsiedztwie strefy gmina proponu-
je inwestorom grunty pod zabudowę, 
tzw. Tereny Aktywności Gospodar-
czej – TAG – położone przy drodze 
Olecko–Raczki–Suwałki. Obszar jest 
przeznaczony na zakłady produkcyj-
ne, produkcyjno-usługowe i składowe. 
Podmioty gospodarcze inwestujące 
i prowadzące działalność gospodar-
czą na Terenach Aktywności Gospo-
darczej zwolnione są z podatku od 
nieruchomości w ciągu pierwszych 
10 lat prowadzenia działalności. Obec-
nie na TAG-u działają 2 firmy, w tym 
jedna z największych w Olecku, za-
trudniająca ok. 490 osób, zaś 3 firmy 
nabyły tu działki i planują rozpoczęcie 
działalności.
Dobrze rozwinięta jest też drobna prze-
twórczość rolno-spożywcza, co umoż-
liwia wykorzystanie bogatych tradycji 
rolniczych regionu. Warto wspomnieć 
o branży nabiałowej, w której produkty 
wytwarzane są z surowców pozyski-
wanych z terenów czystych ekologicz-
nie. Zyskują one uznanie konsumentów 
w kraju i za granicą, a jedna z firm z tej 

Dające go łdapianom najwięcej 
miejsc pracy sanatorium uzdrowi-
skowe zaplanowało budowę nowe-
go budynku.

inwestycje 
w turystykę
Gmina zainwestowała również w in-
frastrukturę turystyczną: Centrum 
Promocji Regionu Gołdap rozbu-
dowano i przemianowano na Cen-
trum Informacji Turystycznej, bu-
dynki pokoszarowe zaadaptowano 
na Centrum Edukacyjno-Rekreacyj-
ne z halą widowiskowo-sportową, 
basenem, muzeum regionalnym 
oraz Centrum Dydaktyczno-Szko-
leniowym. Poza tym przeprowa-
dzono prace mające uatrakcyjnić 
centrum miasta, wraz z remontem 
rynku i połączeniem go z dzielnicą 
uzdrowiskową.
 
Prężnie rozwijają się także f irmy 
z branży turystycznej. Ponadto wie-
le przedsiębiorstw zainwestowało 
w agroturystykę i odniosło sukces. 
Niektóre z nich zostały nagrodzone 
i uznane za: „Najlepszą usługę tury-
styczną na Warmii i Mazurach”. Są 
też firmy działające na rzecz eko-
logii, jak na przykład producent lo-
kalnych ekologicznych oczyszczalni 
ścieków. 

branży należy do sieci Dziedzictwa Ku-
linarnego Warmia–Mazury–Powiśle. 
Prężnie działają także firmy  wędliniar-
skie. Wyroby jednej z nich znajdują się 
na liście produktów tradycyjnych Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

w stronę turystyki 
i ekologii
Ważne są także inwestycje związa-
ne z turystyką i kulturą. Na terenie 
Centrum Sportowo-Rekreacyjno-
-Kulturalnego w Olecku przebudo-
wano i zmodernizowano dwa sta-
diony, w tym jeden ze sztuczną 
murawą, budowana jest także no-
woczesna hala widowiskowo-spor-
towa z pływalnią. Inwestycja została 
dofinansowana ze środków UE (Eu-
ropejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego) w kwocie 10,5 mln zł, 2 mln zł 
z budżetu państwa oraz 4 mln zł 
z Ministerstwa Sportu. Gmina po-
zyskała także dofinansowanie na 
budowę obozowiska z zapleczem 
socjalnym. Natomiast przedsiębiorcy 
inwestują w rozwój hotelarstwa, tury-
styki całorocznej oraz agroturystyki. 
Nie zapomniano również o ekologii 
– wykorzystywane są odnawialne 
źródła energii. Zastosowano je m.in. 
w obecnie budowanej hali, a także 
w Środowiskowym Domu Samopo-
mocy w Olecku. Zaplanowano także 
montaż baterii słonecznych na dachu 
budynku socjalnego przy obozowisku.
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Suwałki położone są w pół-
nocnej części województwa 
podlaskiego, w pobliżu granic 
z Litwą, Białorusią i Rosją. Są 

drugim co wielkości, po Białymsto-
ku, miastem w województwie pod-
laskim. Na obszarze około 65,5 km2 
mieszka ponad 69,5 tys. osób. Na 
terenie Suwałk są zarejestrowane  
6 992 firmy.
Suwałki są ważnym ośrodkiem gospo-
darczym, dominują tutaj przedsiębior-
stwa związane z przetwórstwem drew-
na i płodów rolnych. 

atrakcyjne Położenie 
i sPecjalne strefy
Za inwestowaniem w Suwałkach prze-
mawia wiele argumentów. Z jednej 
strony atrakcyjne położenie na waż-
nych szlakach komunikacyjnych: pla-
nowana droga tranzytowa szybkiego 
ruchu Via Baltica, łącząca kraje nadbał-
tyckie z Europą Zachodnią, oraz trasa 
kolejowa z Warszawy przez Białystok 
na Litwę (przyszła Rail Baltica). Poza 
tym bardzo korzystnym dla rozwoju 
gospodarki czynnikiem są specjalne 
strefy ekonomiczne. Najważniejsza 
– Suwalska Specjalna Strefa Ekono-
miczna oferuje dobrą infrastrukturę, 
wiele ulg i potencjał ludzki. W ramach 
Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej w podstrefie Suwałki działają 
23 firmy, zatrudniające ponad 2,5 tys. 
osób. Do najważniejszych przedsię-

biorstw w Suwałkach należą firmy zaj-
mujące się produkcją drzwi oraz mebli. 
Ponadto działa tu też wiele dużych firm 
z branży spożywczej: producenci mię-
sa drobiowego oraz wędlin z drobiu, 
producenci dań gotowych, konserw 
mięsnych i pasztetów; a także jedyny 
w Polsce zakład produkujący karmę 
dla zwierząt i producent szerokiej gamy 
serów twardych oraz napojów mlecz-
nych i masła. Jest tu także fabryka kabli 
i producent sprzętu akwarystyczne-
go. Działania innowacyjne firm wspiera 
także Park Naukowo-Technologiczny 
Polska – Wschód, który daje inwesto-
rom szansę na wykorzystanie nowych 
technologii.

aktywna Polityka 
inwestycyjna
Aby wspomagać funkcjonowanie i roz-
wój regionu, suwalski samorząd skupił 
swoje działania również na inwesty-
cjach związanych z turystyką. Nale-

ży wśród nich wymienić: nowoczes-
ny kompleks sportowo-rekreacyjny 
Miejskie Centrum Usług Publicznych, 
działający od grudnia 2010 r. Aquapark 
z pływalnią oraz realizowaną obecnie 
rozbudowę bazy turystycznej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji wraz z infrastruk-
turą sportowo-rekreacyjną, powstaje 
także pole caravaningowe. Suwałki 
kładą bardzo duży nacisk na rozwój 
bazy hotelowej – powstaje tutaj kil-
ka ekskluzywnych, nowoczesnych 
obiektów.
Poziom suwalskich inwestycji osiągnął 
w 2010 r. 113,5 mln zł i tym samym 
Suwałki należą do czołówki polskich 
miast na prawach powiatu w pozyski-
waniu środków z UE w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. Znaczące 
wsparcie suwalskie firmy mogą otrzy-
mać także ze strony działających na 
lokalnym rynku fundacji i agencji 
wspomagających rozwój przedsię-
biorczości na terenie miasta. 

Suwałki ważnym ośrodkiem 
gospodarczym Augustów – rekreacja cały rok

Miasto Augustów leży 
w północnej części wo-
jewództwa podlaskie-
go, zajmuje powierzch-

nię 81 km2, z czego 33% stanowią 
lasy, a 26% wody powierzchniowe. 
Zabudowa miejska wraz z towarzy-
szącą infrastrukturą stanowi jedynie 
43% powierzchni miasta, pozosta-
łe tereny zajmują lasy i grunty leśne 
wraz z licznymi jeziorami, co jest du-
żym atutem Augustowa w kontekście 
rozwoju turystyki. Miasto od 1993 r. 
posiada status uzdrowiska. Na tere-
nie Augustowa zarejestrowanych jest 
niemal 3 tys. firm.

Przemysł stoczniowy 
i jachtowy 
Dla rozwoju regionu strategiczny 
jest przemysł stoczniowy i jachtowy. 
W Augustowie prężnie działa kilka 
stoczni jachtowych, które wysyłają 
zamawiane wcześniej łodzie do od-
biorców z całej Europy. Planowane 
jest utworzenie specjalnego klastra 
gospodarczego, w skład którego 
wejdą producenci łodzi i jachtów. 
Obecność tego typu firm może rów-
nież przynieść korzyści dla ruchu tu-
rystycznego w mieście. Ta gałąź prze-
mysłu może także stanowić pewnego 
rodzaju wizytówkę. Dominują firmy 
związane z produkcją jachtów i łodzi 
motorowych. Poza tym swoje siedziby 
mają tutaj duże, znane firmy z branży 
tytoniowej oraz nabiałowej.

turystyka i zdrowie
Miasto Augustów nastawia się na roz-
wój turystyki. Tereny przeznaczone 
dla inwestorów w dużej mierze mają 
przeznaczenie typowe dla usług tu-
rystycznych, np. pod budowę obiek-
tów hotelowych, sportowych, wypo-
czynkowych. Planowana jest budowa 
i rozbudowa obiektów hotelowych 
o wysokim standardzie. Powstające 
inwestycje związane są z turystyką 
biznesową i kongresową. W ramach 
rozbudowy infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej w strefie Kanału Augu-
stowskiego w Augustowie wybudowa-
na zostanie kładka pieszo-rowerowo-
-narciarska nad rzeką Nettą. Pozwoli 
ona na połączenie atrakcji turystycz-
nych Zarzecza, na lewym brzegu Netty, 
ze znajdującymi się na terenie dziel-
nicy Borki, na prawym brzegu Netty, 
ośrodkami wczasowymi oraz kwatera-
mi turystycznymi. Prace obejmują także 
m.in.: zagospodarowanie turystyczne 

plaży Bielnik, parku przy Pomniku Bu-
downiczych Kanału Augustowskiego, 
budowę boisk do piłki siatkowej plażo-
wej, placów zabaw, skateparku. Pro-
jekt obejmuje również działania w celu 
przedłużenia sezonu turystycznego: 
zakup i montaż lodowiska oraz sprzętu 
do przygotowania w okresie zimowym 
tras narciarstwa biegowego. Chodzi 
o wzbogacenie oferty turystycznej 
i tym samym wydłużenie sezonu tury-
stycznego w mieście i regionie. Łączna 
wartość wszystkich zadań propono-
wanych do realizacji wynosi 28 mln zł, 
w tym kwota dotacji wynosi 22 mln zł, 
czyli 78,5% wartości inwestycji.
W Augustowie powstaje otoczone 
wodą sanatorium – nowoczesny bu-
dynek, położony w dorzeczu Netty, 
przy ulicy Zarzecze.  Oprócz bazy ho-
telowej na około 50 gości znajdą się 
tam specjalistyczne gabinety odnowy 
biologicznej.
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W tym celu, w 1996 r., 
powstała Suwalska 
Specjalna Strefa Eko-
nomiczna. Jest to ob-

szar przeznaczony pod inwestycje 
w Polsce Wschodniej, przy granicy 
z Rosją, Litwą i Białorusią. Do SSSE 
należy sześć wydzielonych obsza-
rów na terenie: Suwałk, Ełku, Goł-
dapi, Grajewa, Małkini Górnej oraz 
Białegostoku, o łącznej powierzchni 
342,8 ha. Wartość inwestycji to po-

W jaki sposób można zachęcić przedsiębiorców 
do zainwestowania w danym rejonie? Muszą oni mieć 

specjalne korzyści i udogodnienia. 

Ekonomiczna
Suwalska

Specjalna Strefa 

stanowią również ludzie. W prowadze-
niu działalności przedsiębiorcy mogą 
wykorzystać potencjał młodych, do-
brze wykształconych pracowników. 
Odpowiednie przygotowanie zawodo-
we zapewniają szkoły wyższe, średnie 
i zawodowe. Poza tym koszty pracy 
należą tutaj do jednych z najniższych 
w kraju.  Ogromne znaczenie ma także 
przyjazny inwestorom samorząd lo-
kalny – otwarty na nowe inwestycje 
i oferujący profesjonalne doradztwo 
inwestycyjne. 
Zarządzającym SSSE jest Suwal-
ska Specjalna Strefa Ekonomicz-
na SA, odpowiedzialna za sprze-
daż terenów inwestycyjnych oraz 

wydawanie zezwoleń na prowadze-
nie działalności gospodarczej. Takie 
rozwiązanie prawne powoduje, że 
proces przygotowania działalności 
na terenie strefy jest krótki i nie-
skomplikowany, a zainteresowany 
przedsiębiorca ma możliwość za-
łatwienia najważniejszych spraw 
w jednym miejscu. 

Już wiele firm doceniło te udogod-
nienia. O sukcesie tej specjalnej 
strefy niech świadczy chociażby 
wyróżnienie Medalem Europejskim, 
za „Kompleksową obsługę inwesto-
ra”. To jedna z najlepiej rozwiniętych 
stref ekonomicznych w kraju.
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wyniosą na przykład 5 mln złotych, 
inwestor może uzyskać poprzez zwol-
nienia w podatku dochodowym nawet 
3,5 mln złotych. Inwestując w Suwal-
skiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej 
uzyskać można również indywidualne 
ulgi w podatkach lokalnych.

atrakcyjna 
lokalizacja
Oprócz atutów w postaci w pełni wy-
posażonych terenów przemysłowych 
i preferencyjnych ulg, ogromne zna-
czenie dla strefy ma atrakcyjna loka-
lizacja. Tuż przy SSSE znajduje się 
przejście graniczne z obwodem kali-
ningradzkim Federacji Rosyjskiej. Po-
łożenie w regionie pełniącym funkcję 
pomostu pomiędzy Europą Zachodnią 
a Wschodnią otwiera przed przedsię-
biorcami ogromne możliwości zaistnie-
nia na rynkach wschodnich. Ponadto 
ważna jest dobra komunikacja: dogod-
ne połączenia drogowe z wszystkimi 
regionami Polski oraz z państwami 
sąsiednimi, budowa i modernizacja 
dróg krajowych i linii kolejowych na 
tym obszarze. To strategiczne poło-
żenie sprawiło, iż w pobliżu SSSE prze-
biegać będzie droga ekspresowa Via 
Baltica oraz linia kolejowa Rail Baltica 
– najważniejsze szlaki komunikacyjne 
łączące kraje skandynawskie i Europę 
Wschodnią z południową i zachodnią 
częścią kontynentu. Ważne dla inwe-
storów jest także to, iż ten obszar po-
siada aktualne plany zagospodarowa-
nia przestrzennego i są tutaj niskie ceny 
gruntów. 

wykształcona kadra, 
Profesjonalne 
doradztwo
O atrakcyjności inwestycyjnej Suwal-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

nad 1,6 mld złotych. Największym sa-
morządowym akcjonariuszem w stre-
fie SSSE jest miasto Ełk. Obecnie 
w sześciu nowoczesnych centrach 
przemysłowych z powodzeniem dzia-
łają 62 firmy. W strefie obecny jest 
m.in. kapitał: niemiecki, szwajcarski, 
francuski, tajwański i duński. Przed-
siębiorcy stworzyli 5400 miejsc pra-
cy. Strefa jest otwarta na inwestycje 
w każdej branży, obecnie dominuje 
branża drzewna. 

infrastruktura i ulgi
To właśnie tutaj, dla przyspieszenia 
rozwoju firm, umożliwiono prowa-
dzenie działalności gospodarczej na 
preferencyjnych warunkach. Dzięki 
temu przedsiębiorstwa mogą pręż-
nie się rozwijać, wykorzystując liczne 
udogodnienia. Głównym atutem jest 
możliwość szybkiego inwestowania, 
gdyż są to tereny przemysłowe wy-
posażone w pełną infrastrukturę tech-
niczną, w pełni uzbrojone. Zezwolenie 
na prowadzenie działalności na tere-
nie Suwalskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej uprawnia do korzystania 
z pomocy publicznej, polegającej na 
zwolnieniu z podatku dochodowego. 
Obowiązuje ono w kolejnych latach, aż 
do momentu odzyskania 50% warto-
ści nakładów inwestycyjnych poniesio-
nych przez inwestora. Firmy z sekto-
ra Małych i Średnich Przedsiębiorstw 
uprawnione są do odzyskania 70% 
i 60% nakładów inwestycyjnych. Je-
śli koszty utworzenia przedsiębiorstwa 
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W armińsko-Mazurska 
Specjalna Strefa Eko-
nomiczna zajmuje po-
wierzchnię 838,9 ha 

gruntów przeznaczonych pod inwe-
stycje gospodarcze. 

24 Podstrefy
Strefa składa się z 24 podstref, zlo-
kalizowanych na terenie następują-
cych miast i gmin: Barczewo, Bar-
toszyce, Ciechanów, Dobre Miasto, 
Elbląg, Iława, Iłowo, Lidzbark Warmiń-
ski, Mława, Morąg, Mrągowo, Nidzi-
ca, Nowe Miasto Lubawskie, Olecko, 
Olsztyn, Olsztynek, Orzysz, Ostro-
łęka, Ostróda, Pasłęk, Pisz, Piecki, 
Szczytno i Wielbark. 
Obecnie prowadzi w niej działalność 
65 firm, w których powstało ponad 
6 tys. miejsc pracy. Nakłady inwesty-
cyjne wynoszą 3,2 mld złotych. 

udogodnienia 
dla Przedsiębiorców
Na firmy, które zdecydują się za-
inwestować na obszarze tej strefy, 
czekają liczne udogodnienia. Tereny 
oferowane inwestorom są uzbrojone 
i dogodnie położone pod względem 
komunikacyjnym. W pobliżu więk-
szości podstref funkcjonują kole-
jowe stacje przeładunkowe. Przed-
siębiorcy prowadzący działalność 
gospodarczą na terenie Warmińsko-
-Mazurskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej mają prawo do korzysta-
nia z pomocy publicznej w postaci 
zwolnienia z podatku dochodowego. 

dla kogo oferta
Z ofer ty Warmińsko-Mazursk ie j 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
może skorzystać każdy, kto na jej 
terenie:

Strefa udanych inwestycji Strefa udanych inwestycji 

Ekonomiczna 
Warmińsko-Mazurska
Specjalna Strefa 

      W Polsce północno-wschodniej znajduje się  
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, 

którą jest objęte miasto Olecko, należące  
do obszaru EGO SA. 
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  zainwestuje, w ramach nowej in-
westycji, co najmniej 100 000 euro,

  utworzy nowe miejsca pracy,
Warmińsko-Mazurska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna działa od 1997 r. 
To pozwoliło osobom zarządzającym 

tą strefą zdobyć duże doświadczenie 
w dziedzinie doradztwa inwestycyj-
nego. Z tego doświadczenia mogą 
także czerpać nowi przedsiębiorcy. 



14 15

D latego też, aby wspo-
móc rozwój innowacyj-
nych przedsiębiorstw, 
w 2000 r., uchwałą Rady 

Miasta, została powołana Miejska 
Strefa Rozwoju Techno-Park w Ełku. 
Budowa rozpoczęła się w 2008 r. 
Są to kompleksowo przygotowane 
pod inwestycje tereny o powierzchni 
około 25 ha, położone we wschod-
niej części miasta, przy ul. Podmiej-
skiej, w pobliżu której przebiega dro-
ga krajowa nr 65 (ul. Przemysłowa), 
a od północy znajdują się obiekty 
wraz z infrastrukturą istniejącej strefy 
przemysłowej. Te tereny inwestycyj-
ne są przeznaczone dla firm, które 
zdecydowały się na wykorzystywanie 
w swojej działalności nowoczesnych 
technologii.
Preferencyjne branże: 
1.  informatyzacja, 
2. telekomunikacja, 
3.  elektrotechnika, 
4. tworzywa sztuczne, 
5.  ochrona środowiska.

ważne etaPy 
inwestycji
Techno-Park w E łku powsta je 
w dwóch etapach. W ramach I etapu 
kompleksowo przygotowano tere-
ny pod inwestycje wraz z budową 
dróg wewnętrznych i połączeniem 
ich z istniejącym układem komuni-
kacyjnym oraz doprowadzeniem me-
diów. Obszar Techno-Parku został 
uzbrojony w sieci: wodociągową, 
ściekową, deszczową, elektryczną 
wraz z oświetleniem, ponadto wy-
konano nawierzchnię asfaltową wraz 
z chodnikami. 
W ramach II etapu powstaje kom-
pleks budynków, w którym znajdą 

Strefa udanych inwestycji Strefa udanych inwestycji 

Miejska Strefa Rozwoju

w Ełku 
Techno-Park 

Rozwój przedsiębiorczości można wspomóc poprzez 
wykorzystanie nowych technologii i wdrażanie ich do biznesu.  

Dzięki temu powstają perspektywiczne branże,  
a także są unowocześniane obecne.

siedziby małe i średnie firmy branży 
technologicznej. Powstaną również: 
Centrum Logistyczno-Usługowe, 
Centrum Badawczo-Rozwojowo-
-Edukacyjne z Laboratorium, a także 
Inkubator Przedsiębiorczości oraz 
Inkubator Technologii. Firmy zloka-
lizowane na terenie Techno-Parku 
w pierwszych latach działalności 
będą płaciły niższy czynsz za wy-
najem lokali. 

wsParcie dla biznesu
Jednakże oferta lokalowa to nie 
wszystko. Techno-Park zapew-
ni także wsparcie dla biznesu po-
przez: budowanie sieci współpra-
cy na płaszczyźnie nauka-biznes 
i współpracy między firmami, do-
radztwo finansowe, promocję firm, 
szkolenia, usługi prawne, księgowe 
oraz pomoc w pozyskiwaniu dofi-
nansowania z różnych źródeł. Miasto 
Ełk ma duży potencjał ludzki – trzy 

uczelnie wyższe kształcące w za-
kresie: zarządzania, informatyki, bu-
downictwa, prawa i administracji za-
pewniają wysoko wykwalifikowaną 
kadrę. Techno-Park w Ełku to szansa 
na rozwój innowacyjnych firm.
Projekt jest dofinansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego, w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego 
Warmia i Mazury 2007–2013 (II etap) 
oraz Programu Operacyjnego Roz-
wój Polski Wschodniej 2007–2013 
(I etap). Wartość projektu opiewa na 
21 mln zł, w tym wartość dofinan-
sowania z Unii Europejskiej wynie-
sie  9,4 mln zł, a wkład własny gminy 
miasta Ełk – 11 mln zł.
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Techno-Park w Ełku otrzymał tytuł Laureata III edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal ” 2008, 
przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych, we współpracy z marszałkami 
województw.
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Ce lem jest wspieran ie 
przedsiębiorczości opartej 
na wiedzy i zorientowanej 
na zaawansowane techno-

logie oraz wykorzystanie możliwości 
współpracy międzynarodowej. Dlatego 
też przygotowano bardzo interesującą 
ofertę dla inwestorów. 

szeroka wsPółPraca
Park Naukowo  -Technologiczny Polska  
– Wschód w Suwałkach oferuje atrak-
cyjne działki inwestycyjne na terenach 
posiadających pełne uzbrojenie, a tak-
że wsparcie naukowo  -technologiczne, 
poprzez szeroką współpracę, m.in. 
z uczelniami wyższymi: Państwową 
Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, 
Państwową Wyższą Szkołą Zawodową 
w Suwałkach, Politechniką Warszaw-
ską, Uniwersytetem w Białymstoku, 
Uniwersytetem Warmińsko  -Mazurskim 
w Olsztynie; firmami związanymi 
z doradztwem: podatkowym, eko-
marketingiem, firmami zajmującymi 
się wdrażaniem nowoczesnych tech-
nologii IT, a także stowarzyszenia-
mi pomagającymi w pozyskiwaniu 
środków unijnych.

Park Naukowo  -Technologiczny Polska 
– Wschód w Suwałkach nawiązał rów-
nież współpracę, polegającą na wymia-
nie doświadczeń z podobnymi jed-
nostkami w kraju m.in. z: Instytutem 
Innowacyjno  -Technologicznym (2IT) 
Sp. z o.o. w Warszawie, Porozumie-
niem o Współpracy na rzecz Rozwoju 
Inkubatorów i Parków Polski Wschod-
niej, czy też Radą Federacji Stowa-
rzyszeń Naukowo  -Technicznych NOT 
w Białymstoku. Bardzo duży zasięg 
ma także współpraca zagraniczna,  

Zaawansowane technologie to obecnie przyszłość dla wielu 
obszarów biznesu. Aby ułatwić współdziałanie nauki 

z biznesem i zoptymalizować rozwój firm, w 2004 roku 
utworzono Park Naukowo-Technologiczny  

Polska – Wschód w Suwałkach.

m.in. z: innymi tego typu parkami za-
granicznymi, np. Belarus Hi  -Tech Park, 
z Litewsko  -Polską Izbą Gospodar-
czą w Mariampolu czy też Państwo-
wym Uniwersytetem im. Janki Kupały 
w Grodnie.

Te kontakty mają zagwarantować 
przedsiębiorstwom, które zainwe-
stują na terenie Parku Naukowo - 
-Technologicznego Polska  – Wschód 
w Suwałkach, szeroki dostęp do wiedzy 
i doświadczeń innych firm i organizacji. 

korzyści dla 
innowacyjnych firm
Oferta jest skierowana szczególnie do 
firm innowacyjnych, działających w ob-
szarze zaawansowanych technologii, 
a przede wszystkim inwestorów pre-
zentujących:
  technologie systemów informatycz-
nych i sieci telekomunikacyjnych,
  elektronikę,
  technologie inżynierii materiałowej,
  technologie ochrony zdrowia i inży-
nierii medycznej,
  technologie związane z ochroną śro-
dowiska i wykorzystaniem odnawial-
nych i niekonwencjonalnych źródeł 
energii,
  automatykę, aparaturę pomiarową 
i laboratoryjną,
  mechanikę precyzyjną.

wieloetaPowe 
działania
Nad przygotowaniem atrakcyjnej oferty 
i wsparcia dla potencjalnych inwesto-
rów pracowano kilka lat. W pierwszym 
etapie (lata 2005  –2008) skupiono się 
na przygotowaniu niezbędnej infra-
struktury technicznej i komunikacyjnej. 

Przedsięwzięcie udało się na medal   – 
Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych zakwalifikowała podję-
te działania do finału ogólnopolskiego 
konkursu „Grunt na Medal 2007”. 
Obecnie realizowany jest drugi etap 
(lata 2009  –2012) w ramach Programu 
Operacyjnego Rozwój Polski Wschod-
niej pod nazwą: „Budowa i uruchamia-
nie nowych obiektów Parku Naukowo-
 -Technologicznego Polska – Wschód 
w Suwałkach”. Plany są ambitne. Bu-
dowane są nowe obiekty Parku: 
  Inkubator Technologiczny,
  cztery laboratoria naukowo  -badawcze
  ha la procesów log is t yczno-
 -technologicznych,
  Międzynarodowe Wschodnie Cen-
trum Innowacji.

Równolegle podejmowane są działa-
nia, polegające nie tylko na zagospo-
darowaniu i wykorzystaniu wszystkich 
obiektów zbudowanych w II etapie roz-
woju, ale także wspierające funkcjo-
nowanie Parku w taki sposób, aby był 
samowystarczalny ekonomicznie. 
Dotychczasowa wartość inwestycji 
w Parku Naukowo  -Technologicznym 
Polska – Wschód w Suwałkach wy-
nosi 22 mln zł.

w Suwałkach

Park
Naukowo-Technologiczny

Polska–Wschód

Strefa udanych inwestycji Strefa udanych inwestycji 
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Miasta i gminy obszaru EGO SA 
postawiły także na prężny rozwój 
szkolnictwa średniego i wyższe-
go: w ubieg ł ym roku przezna-
czy ł y na  inwestycje 38 mln zł. 
Natomiast z funduszy uni jnych 
pozyskały 28 mln zł.

liczne uczelnie 
wyższe
W Ełku są trzy uczelnie wyższe, 
m.in.: Uniwersytet Warmińsko-Ma-
zurski – filia w Ełku, Wyższa Szkoła 
Finansów i Zarządzania w Białym-
stoku – filia w Ełku (WSFiZ), Regio-
nalny Ośrodek Edukacyjny w Ełku 

źródłem
Ludzie
sukcesu

Region objęty projektem EGO SA to ogromny potencjał 
ludzki. To tysiące osób zorientowanych na rozwój, 

kształcenie  się, zdobywanie nowych umiejętności, a także 
ludzi zdeterminowanych do podjęcia dobrej pracy.

Liczba ludności  
w wieku produkcyjnym  
w miastach i gminach 
obszaru EGO SA: 

Miasto Ełk – 37 345 
Gmina Gołdap – 12 875
Gmina Olecko – 14 534 
Miasto Suwałki – 46 000 
Miasto Augustów – 19 461
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zjum nr 4, „Zrozumieć siebie – zro-
zumieć świat” (ZS nr 10, „Transfer 
szans” (SP nr 9), „Poznaj siłę wy-
obraźni” (Zespół Szkół nr 4), „Za-
wód to klucz do sukcesu” (Zespół 
Szkół Technicznych, „Archimedes” 
(Zespół Szkół nr 1, nr 2 i Zespół 
Szkół Technicznych), „Studencka 
przedsiębiorczość” – projekt rea-
lizowany przez Agencję Rozwoju 
Regionalnego „ARES”, z udziałem 
studentów Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej. 

W Augustowie są realizowane na-
stępujące projek ty edukacy jne 
dof inansowane ze środków UE: 
„Równać szanse”, którego celem 
jest zapewnienie zajęć wyrównaw-
czo-edukacyjnych w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach prowa-
dzonych przez miasto Augustów), 
„Maluchy na start” – zajęcia w au-
gustowskich szkołach podstawo-
wych dla klas I–III.

Z oferty edukacyjnej korzystają tak-
że osoby już pracujące, które chcą 
się przekwalifikować lub uzupełnić 
dotychczasowe wykształcenie.

Przedsiębiorczości i Zarządzania 
z siedzibą w Łodzi.

Profil szkolnictwa wyższego jest 
dostosowywany do potrzeb i wy-
magań rynku pracy. Dobrze rozwi-
nięte jest także szkolnictwo średnie 
i policealne.
 
rozwój edukacji
Władze miast chętnie wspomagają 
przedsięwzięcia związane z rozwo-
jem edukacji, przekazując na ten 
cel tereny do zagospodarowania 
lub istniejące obiekty do moder-
nizacji. 
Poza tym realizowane są liczne pro-
gramy wspierające rozwój edukacji.

W Ełku prowadzono programy edu-
kacyjne: „To lubię”, „Mogę wiele, tyl-
ko mi pomóż”, „Szkoła po lekcjach”, 
„Szkoła – mój drugi dom”, „Pływam 
jak rybka”, „Płynę po zdrowie”.
Zmodernizowana zosta ła inf ra-
struktura oświatowo-kulturalna – 
kamienica przy ulicy Armii Krajo-
wej 21, w której mieści się Szkoła 
Artystyczna i Państwowa Szkoła 
Muzyczna I i I I  stopnia, została 
wyremontowana w ramach projek-
tu dofinansowanego ze środków 
ZPORR na lata 2004–2006. Cał-

Wyższej Szkoły Gospodarki w Byd-
goszczy. Studiuje tutaj następują-
ca liczba studentów: UWM – 473, 
WSFiZ – 932, WSzG w Bydgosz-
czy Regionalny Ośrodek Edukacyj-
ny w Ełku – 182. W 2010 roku wy-
kształcenie wyższe uzyskało: UWM: 
79 inżynierskie, 201 licencjat; WSFiZ: 
28 inżynierskie, 122 licencjat; WSzG 
w Bydgoszczy Regionalny Ośrodek 
Edukacyjny w Ełku: 66 licencjat.
W Olecku od 20 lat działa Wszech-
nica Mazurska, na której studiuje 
obecnie 790 osób. W 2010 r. tytuł 
magistra uzyskało 63 absolwentów, 
w tym magistra inżyniera – 24.

W Suwałkach znajdują się: Pań-
stwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 
Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazur-
ska i Zamiejscowy Ośrodek Dydak-
tyczny Politechniki Białostockiej, 
a także Zespół Kolegiów Nauczy-
cielskich. Studiuje na nich 2 200 
studentów. W 2010 r. tytuł licen-
cjata otrzymało 442 absolwentów, 
a tytuł inżyniera 160. 
Natomiast w Augustowie działają: 
Wydział Zamiejscowy Politechni-
k i  B ia łostock ie j  Augustowsk ie 
Centrum Edukacy jne oraz Za-
miejscowy Ośrodek Dydaktycz-
ny Spo łeczne j Wyższe j Szko ł y 

kowita wartość inwestycji wyniosła 
4 mln zł, wartość dofinansowania: 
2 mln zł. Budynek został zmoder-
nizowany i wyposażony w instru-
menty muzyczne.

W przypadku Gołdapi rozwój edu-
kacji to nie tylko inwestycje szkol-
ne. Duże znaczenie dla tej dziedziny 
ma bowiem adaptowanie ze środ-
ków europejskich jednego z budyn-
ków pokoszarowych na Centrum 
Edukacyjno-Szkoleniowe. Oprócz 
bibliotek i szkoły muzycznej zna-
lazło się tu miejsce na nowoczes-
ną salę konferencyjną, audytorium 
i kawiarenkę internetową. Odbywają 
się tu szkolenia i konferencje. Swoją 
siedzibę ma Uniwersytet III Wieku 
i organizacje pozarządowe. W bliź-
niaczym budynku urządzono gimna-
zjum, w dwóch mniejszych Muzeum 
Ziemi Gołdapskiej.

Na terenie gminy Olecko realizo-
wane są programy wyrównujące 
szanse edukacyjne uczniów dzię-
ki organizacji dodatkowych zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych, za-
jęć pozalekcyjnych z zakresu nauk 
matematyczno-przyrodniczych oraz 
języka angielskiego. Tworzone są 
zespoły wychowania przedszkol-
nego na terenie miejskim oraz wiej-
skim gminy, umożliwiające uczestni-
ctwo dzieci 3–5-letnich w edukacji 
przedszkolnej. 

W Suwałkach prowadzone są pro-
jekty: „Klucz do świata marzeń”, 
„Moja szkoła, mój sukces – zajęcia 
pozalekcyjne dla uczniów Zespołu 
Szkół nr 9, Szkoły Podstawowej 
nr 5, „Otwarta szkoła – zajęcia po-
zalekcyjne dla młodzieży Gimna-
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Właściwie każde miasto i gmina obszaru EGO SA 
zasługuje na miano przyjaznej inwestorom dzięki 
otwartości na nowe inwestycje i działania. 

strefy i ulgi
Miasta i gminy są pomysłodawcami i inicjato-
rami powstania specjalnych stref ekonomicz-
nych i parków technologicznych, dzięki którym 
przedsiębiorcy mogą prężnie się rozwijać. Poza 
tym stwarzają rozwiązania, które pozwalają in-
westować na preferencyjnych warunkach – np. 
obniżenie czynszu za wynajem powierzchni na 
terenach parków technologicznych czy też ob-
niżenie podatków – dla firm, które wybrały spe-
cjalne strefy ekonomiczne. 

infrastruktura 
i fundusze unijne
Działania lokalne to także inwestycje wspierające 
rozwój przedsiębiorczości w regionie: budowa 
dróg, powierzchni biurowych, hoteli przystoso-
wanych do konferencji biznesowych. Ogromne 
znaczenie ma zaangażowanie w pozyskiwanie 
środków unijnych współfinansujących wiele in-
westycji. 

szkolenia 
i komfort życia
Gminy kładą nacisk na współdziałanie z bizne-
sem, swoje wieloletnie doświadczenie inwesty-
cyjne przekazują przedsiębiorcom, prowadzą 
doradztwo, szkolenia.  
Dbałość miast i gmin obszaru EGO SA o rozwój 
i estetykę miast (ścieżki rowerowe, parki, infra-
struktura sportowa, plany rewitalizacji), sprawia, 
iż poziom życia stale wzrasta, a ludzie chcą tutaj 
mieszkać i pracować. 

Nie byłoby możliwe pozyskiwanie nowych inwestycji 
bez wsparcia lokalnych władz.

lokalne
Wsparcie 
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Najważniejsze inicjatywy 
miast i gmin obszaru EGO SA

Miasto Ełk: 
– budowa Techno-Parku w Ełku

– rozbudowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż Jeziora Ełckiego
– kompleksowa modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych,  

– zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach miejskich,
– budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz 

ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k. Ełku
– poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji miasta Ełk

– obniżenie podatków od środków transportu oraz od 
nieruchomości w celu pobudzenia rozwoju miasta

  
Gmina Gołdap: 

– adaptacja budynków pokoszarowych w Gołdapi na Centrum 
Szkoleniowo-Rekreacyjne 

– rozbudowa strefy uzdrowiskowej w Gołdapi 

Gmina Olecko:
 – „Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców inwestujących 

lub tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Olecko” 
(Uchwała  Nr VIII/76/07 Rady Miejskiej w Olecku  

z dnia 31 maja 2007 r.) 

Miasto Suwałki:
– Miejskie Centrum Usług Publicznych, Kultury i Sportu – Aquapark 

z pływalnią
– przebudowa ulicy Reja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 655 

w Suwałkach

Miasto Augustów:
– rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej 

w Druskiennikach i Augustowie
– rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

w strefie Kanału Augustowskiego w Augustowie 
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Najważniejsze wydarzenia, które co 
roku przyciągają tysiące turystów kra-
jowych i zagranicznych, to:

Miasto Ełk – Międzynarodowe Mazur-
skie Zawody Balonowe – największa 
impreza balonowa w Europie Środ-
kowo-Wschodniej.

Gmina Gołdap – „Transmisja” – ogól-
nopolski festiwal rockowy, promujący 
niekomercyjną scenę rockową. 

Gmina Olecko – Przystanek Olecko 
– sztandarowa impreza interdyscypli-
narna regionu. 

Kulturalna 
trampolina 
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Dla rozwoju przedsiębiorczości w rejonie EGO SA ogromne 
znaczenie ma bogata oferta kulturalno-rozrywkowa. 

Miasto Suwałki – Suwałki Blues 
Festival – jeden z większych festiwali 
blueso wych w Polsce. 

Miasto Augustów – Mistrzostwa 
Polski w Pływaniu na Byle Czym „Co 
ma pływać, nie utonie”, największe 
w Europie zawody wodniackie i jedna 
z naj bardziej widowiskowych imprez 
lata w Polsce.

Atrakcyjne wydarzenia kulturalne na-
pędzają rozwój miast i gmin, przycią-
gają nowych ludzi, sprawiają, iż o tym 
rejonie jest głośno w całej Polsce, 
a tym samym mogą się o nim dowie-

dzieć potencjalni inwestorzy i poten-
cjalni klienci – nabywcy różnych usług. 

Napływ turystów, których zachęciły do 
przyjazdu ciekawe imprezy kulturalne, 
to szansa na rozwój turystyki, a co za 
tym idzie – możliwość zainwestowania 
także w tę gałąź biznesu.



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie
www.parp.gov.pl

Więcej info:

www.elk.pl 
Urząd Miasta w Ełku 

ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
tel. 87 732 62 80, 87 732 61 15

www.turystyka.frrg.pl
 „IT” Centrum Promocji Regionu Gołdap
przy Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

19-500 Gołdap
tel. 87 615 20 90

www.olecko.pl
Urząd Miejski

Plac Wolności 3, 19-400 Olecko
tel. 87 520 21 68 

www.cmikt.pl
Centrum Międzynarodowej Informacji Kulturalno-Turystycznej  

Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach
ul. ks. K. Hamerszmita 16, 16-400 Suwałki

tel. 87 563 05 38

www.augustow.eu
Centrum Informacji Turystycznej w Augustowie

Rynek Zygmunta Augusta 44, 16-300 Augustów
tel. 87 643 28 83

Egzemplarz bezpłatny


