Mazury
Kraina Wielkich Jezior
i wielkich możliwości
– znajdź w niej miejsce dla siebie
www.mazurytobiznes.pl

Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 powstało
w 2015 roku z przekonania, że „razem możemy więcej”.
Łącząc siły samorządów położonych wokół Wielkich Jezior
Mazurskich, udało się osiągnąć cele zauważalne w skali całego regionu. Naszą misją i zadaniem jest mądrze wspierać rozwój mazurskich gmin. Chcemy, aby z jednej strony spełniały światowe standardy, dawały mieszkańcom,
przedsiębiorcom i przyjezdnym pełen komfort, z drugiej
pomagamy chronić naszą przyrodę, krajobraz oraz wody.
To właśnie natura Mazur jest dla nas – gospodarzy regionu
– ósmym cudem świata.
W skład stowarzyszenia wchodzi 14 sąsiadujących
ze sobą gmin oraz 3 powiaty:
Gmina Węgorzewo, Gmina Pozezdrze, Miasto Giżycko,
Gmina Giżycko, Gmina Miłki, Gmina Ryn, Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Sorkwity, Gmina Mikołajki, Gmina Ruciane-Nida, Gmina Pisz, Gmina Biała Piska, Gmina Orzysz . Powiaty: Giżycki, Piski i Mrągowski.
Z uwagi na wysoki potencjał regionu działamy na kilku biznesowych frontach i jesteśmy w trakcie realizacji wielu kluczowych projektów. Są to:
modernizacja szlaku Wielkich Jezior Mazurskich – przebudowa oraz budowa infrastruktury na szlaku żeglugowym, w tym budowa nowej śluzy Guzianka II, przebudowa
kanałów na szlaku oraz nabrzeży w Giżycku, Mikołajkach,
Piszu, Rynie i Rucianem-Nidzie;
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Mazurska Pętla Rowerowa – ponad 300-kilometrów szlaku rowerowego wokół Wielkich Jezior Mazurskich, wzdłuż
którego powstanie 10 wież widokowych i 18 miejsc obsługi
rowerzystów;
Projekt Promocji Gospodarczej „7 Cudów Mazur” – popularyzowanie Mazur jako dobrego miejsca do prowadzenia
biznesu oraz szereg działań sieciujących przedsiębiorców
i budujących relacje na linii biznes - administracja;
Cyfrowe Mazury – budowa rozwiązań e-administracji
w 12 gminach zapewniająca wsparcie mieszkańców i przedsiębiorców w postaci pakietu e-usług;
projekty edukacyjne – kształcenie przyszłych kadr poprzez
rozwijanie kluczowych kompetencji u uczniów szkół podstawowych i średnich.
Skala inwestycji to ponad 450 mln zł, z czego
316 mln zł to dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
Podjęliśmy szereg działań promujących gospodarkę Wielkich Jezior Mazurskich. Organizujemy wizyty studyjne,
misje gospodarcze, spotkania i konferencje dla lokalnego
biznesu. Zrealizowaliśmy ogólnopolską kampanię pod hasłem „Mazury to Biznes”, która zachęca do inwestowania
na Mazurach.
www.mazurytobiznes.pl

Zdrowo, Ekonomicznie I… Ze Smakiem!
Mazury to idealne miejsce do inwestowania i rozwoju biznesu. Poza oczywistymi walorami przyrodniczymi
region posiada rozwinięty system wsparcia dla inwestorów oraz największą w kraju skalę pomocy publicznej.
Kolejnym atutem jest położenie geograficzne (m.in. bliskość granicy z Rosją i 9 przejść granicznych z Obwodem
Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej) oraz modernizacja
infrastruktury drogowej, która pozwala w nieco ponad
dwie godziny samochodem dotrzeć na Mazury z Gdańska
i z Warszawy.

w naturalny krajobraz i czerpiących z naturalnych zasobów regionu.
Ze sprzyjających warunków do uprawy roślin, hodowli zwierząt oraz dostępu do czystych jezior, korzysta 26 tys. przedsiębiorstw.
25 warmińsko-mazurskich produktów zostało uznanych
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako te tradycyjne i regionalne.

Pomimo dynamicznego rozwoju cywilizacji, innowacyjnych technologii oraz globalizacji, która w znacznym stopniu unifikuje różnice kulturowe, każda ziemia ma swój
niepowtarzalny charakter. To jej tożsamość wynikająca
z położenia geograficznego oraz historii. Biznesowe oblicze naszego regionu jest wyjątkowe – tu grunt, na jakim
wyrasta przedsiębiorczość, łączy w sobie tradycję z nowoczesnością i rozwój z troską o przyrodę. Cennymi zasobami Mazur są niewątpliwie Wielkie Jeziora Mazurskie, lasy
oraz rolnicze tradycje regionu.
Regionalne Inteligentne Specjalizacje to narzędzie
wsparcia dedykowane tym przedsiębiorcom, którzy wykorzystują lokalny potencjał Mazur. Wynikają z nich przywileje, które służą premiowaniu branż wpisujących się
www.mazurytobiznes.pl
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Woda zajmuje 1/3 powierzchni regionu, co jest unikatem
na skalę europejską. Stąd jedną z Regionalnych Inteligentnych
Specjalizacji, która stymuluje biznes Mazur, jest Ekonomia
Wody. Wpisują się w nią m.in. produkcja jachtów i łodzi. Wiodące na rynku firmy z branży znajdują odbiorców na całym
świecie, a rozwijając się, decydują o uruchamianiu własnych
centrów badawczo-rozwojowych. Unikalny szlak wodny przyciąga turystów, których w sezonie każdego dnia, tylko na wodzie wypoczywa ok. 70 000 osób. Przynajmniej drugie tyle korzysta z bogatej oferty na lądzie.
Obok Ekonomii Wody równie ważna jest Żywność Wysokiej Jakości. Rolnicze tradycje, czyste powietrze i dogodne
warunki naturalne to atuty, które zachęcają do lokowania
kapitału w tym obszarze. Począwszy od kameralnych przetwórni żywności, agroturystyk i restauracji kultywujących
dziedzictwo kulinarne Warmii i Mazur, a skończywszy
na wielkoskalowym przemyśle – wszyscy korzystają z plonów tej samej ziemi i dbają o jej dobrostan.
Z roku na rok rośnie liczba konsumentów ceniących naturalną żywność wysokiej jakości. Dlatego trendem w regionie jest zakładanie nowych sadów, pasiek, przetwórni
mleka, rozwój gospodarstw rolnych i działalności rybackich. Wskrzeszaniu dawnych tradycji sprzyjają takie wydarzenia jak Lokalne Targi Dobrego Jedzenia „W sobotę
w sadzie”, Mazurski Kiermasz Lokalnie Poukładanych
Smaków i Rozmaitości, czy Świąteczny Targ Różności
„Pięknie & Pysznie”.
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W całym województwie jest w tej chwili 136 przedsiębiorców: rolników, przetwórców i restauratorów z certyfikatem Dziedzictwa Kulinarnego, z czego większość znajduje
się na Mazurach.

Ostatnią priorytetową branżą regionu jest Drewno i Meblarstwo, do której należy ponad 1 000 firm w regionie. Dar natury w postaci świetnego surowca i wysoka jakość produktów sprawiają, że region zajmuje trzecie miejsce wśród
krajów Unii Europejskiej pod względem produkcji wyrobów z drewna takich jak sklejki, płyty, arkusze fornirowe.
Dodatkowo aż 13% największych firm z branży meblarskiej mieści się właśnie w województwie warmińsko-mazurskim, a wyprodukowane meble trafiają na rynki
całej Europy.
www.mazurytobiznes.pl

MIEJSCE, KTÓRE ŁĄCZY PRACĘ Z WYPOCZYNKIEM
Choć geograficzne położenie Mazur jest wciąż takie samo,
ostatnia dekada sprawiła, że Kraina Wielkich Jezior Mazurskich stała się dostępna na wyciągnięcie ręki. Zawdzięczamy to przede wszystkim budowie infrastruktury
drogowej, portowi lotniczemu Olsztyn-Mazury, rozwojowi
kolei, a także już niemal wszechobecnej sieci Wi-Fi.
Port lotniczy Olsztyn-Mazury wyróżnia architektura
komponująca się z naturalnym pejzażem regionu. Siatka
połączeń obejmuje m.in. Berlin, Kraków, Wrocław, Monachium, Warszawę, Londyn, Oslo, Dortmund, Kolonię, Bremę i Burgas. Port jest drugim w Polsce lotniskiem umożliwiającym pasażerom sektora samolotów prywatnych
www.mazurytobiznes.pl

korzystanie z usług GA Premium (dostęp do priorytetowej odprawy przy zachowaniu najwyższej jakości obsługi
i standardów bezpieczeństwa).
Regularne rejsy sezonowe oraz loty czarterowe przekładają się na konkretne rezultaty: przyjezdni korzystają
z obiektów hotelowych, gastronomicznych i rekreacyjnych
całego regionu, a przedsiębiorcy chętniej wybierają
na siedzibę swojej firmy właśnie Mazury. Podobne
znaczenie ma modernizacja infrastruktury drogowej
(m.in. droga ekspresowa S7, która łączy Kraków, Warszawę
i Gdańsk; nowe odcinki S8 i S16) i kolejowej (np. do Giżycka,
Pisza, Rucianego-Nidy).
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Oferta hotelowa Mazur dostosowuje się do światowych trendów i stara się wyprzedzać oczekiwania gości. Bez trudu można znaleźć nocleg na miarę potrzeb
i pragnień: w wytwornym pałacu lub stodole, w wiejskiej
chacie czy też nowoczesnych wnętrzach wysokiej klasy.
Dlatego też organizatorzy wyjazdów służbowych i osoby
pracujące zdalnie pokochały zielony azyl w północno-wschodniej Polsce.
Organizatorzy wielu wydarzeń branżowych wybierają Mazury ze względu na urok regionu i hotele, które są doskonale przystosowane to takich imprez. Przyjeżdżają na nie
przedsiębiorcy i naukowcy – liderzy różnorakich branż
i eksperci w swoich dziedzinach.
Ćwierć wieku temu światowe koncerny wprowadziły
do Polski ideę biznesowych wydarzeń zwanych eventami. Dziś, dzięki nieustająco poszerzającej się ofercie
atrakcji, Mazury konkurują w ich organizacji z Pomorzem
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i południem Polski. Kalendarz Mazur obfituje w festiwale
muzyczne, pikniki i kabaretony. Na otwartej przestrzeni
można prowadzić gry terenowe, geocaching, survival, rajdy rowerowe lub zorganizować grzybobranie i warsztaty
zielarskie. Woda sprzyja regatom, spływom kajakowym,
a także wędkarstwu, nauce windurfingu, kitesurfingu
czy nurkowania. Nudy nie zaznają miłośnicy jazdy konnej.
Zimą Mazury oferują piękne trasy do narciarstwa biegowego i trzy stoki do zjazdów. Zapraszają też na zawody
snowkitingu oraz regaty bojerowe.
Nic dziwnego, że liczba służbowych aut przekraczających wrota Mazur stale rośnie. Im szybciej rozwija się
technologia i cywilizacja, tym bardziej tęsknimy za tym,
co poświęciliśmy na ich rzecz. Tu znajdujemy przyrodę i spokój, ale też komfort i wygodny dostęp do Wi-Fi,
które pozwalają nam łączyć pracę i wypoczynek.
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BIZNES NA MAZURACH? NATURALNIE!
Idea zrównoważonego rozwoju połączonego z troską
o środowisko to koncepcja bliska mazurskim samorządom
i przedsiębiorcom. Rosnąca świadomość, że to właśnie oni
są odpowiedzialni zarówno za teraźniejszość, jak i przyszłość
pozwala iść z duchem czasu i równolegle chronić naturalne
dziedzictwo regionu.
Zasada odpowiedzialnego biznesu zaczyna odgrywać
na Mazurach kluczową rolę. Ekologia nie jest już abstrakcyjnym pojęciem z kampanii społecznej. Stała się codzienną praktyką. Duże firmy dostosowują się do rosnących wymogów środowiskowych, wprowadzają nowe procedury.
Małe – takie jak agroturystyki czy manufaktury spożywcze
– budują wokół tego pojęcia swoją biznesową tożsamość.
W Strategii Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 istotną rolę
odgrywa wdrożenie przedsięwzięć wykorzystujących zieloną
energię. Powstają kolejne instalacje fotowoltaiczne na budynkach. Obiekty poddane termomodernizacji cieszą wyglądem
i pomagają oszczędnie gospodarować energią, a samorządy
www.mazurytobiznes.pl

inwestują w energooszczędne systemy oświetlenia, ogrzewania i zarządzania zużyciem energii. Rozwój elektromobilności
i wykorzystanie energii odnawialnej ma szczególne znaczenia
dla obszaru, którego środowisko naturalne jest podstawowym zasobem. Dbamy o zasoby wodne, stale poprawiamy
stan infrastruktury, która ma służyć mieszkańcom i dawać
możliwości rozwoju tym, którzy wybrali Mazury jako miejsce,
w którym realizują swoje biznesowe pomysły.
Dzięki postępującej cywilizacji i zdobyczom technologicznym
Mazury są znacznie „bliżej świata” niż kiedyś. Docenia
to wielu inwestorów z Polski i zagranicy, którzy właśnie
ten region wybierają na siedzibę swojej firmy. Takiej decyzji
sprzyja też probiznesowe nastawienie samorządów z terenu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich oraz oferowane wsparcie instytucjonalne. I choć stereotyp Mazur wciąż kojarzy
je przede wszystkim z wypoczynkiem, coraz częściej mówi
się o Mazurach jako świetnym miejscu na tworzenie innowacyjnych biznesów.
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Egzemplarz bezpłatny

ul.Kolejowa 6
11-730 Mikołajki
+48 515 576 658
biuro@mazurytobiznes.pl
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