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1. Synteza diagnozy i założenia do strategii 

1.1. Analiza SWOT 

 

Wnioski z przeprowadzonej diagnozy ujęto w postaci zestawienia silnych stron 
(potencjałów) i szans rozwojowych oraz słabych stron (problemów) i zagrożeń 
(barier) rozwojowych obszaru partnerstwa. 

Tabela 1. Silne strony i szanse 

Silne strony i szanse 

Bogate dziedzictwo kulturowe  

Unikalne w skali europejskiej środowisko przyrodnicze 

Przygraniczne położenie sprzyjające rozwojowi turystyki 

Ekologizacja postaw: zainteresowanie przyrodą, zdrową żywnością, dbałość o zdrowie, 
wzrost aktywności fizycznej 

Wzrost zainteresowania turystyką kwalifikowaną 

Koncentracja potencjałów turystycznych na wybranych obszarach 

Rozpoznawalne marki turystyczne 

Bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości opartej na surowcach 
rolnych 

Wysoka konkurencyjność pojedynczych branż gospodarki 

Rewolucja technologiczno-informatyczna 

Rozwój srebrnej gospodarki 

Duża liczba samorządów skupiona w ramach partnerstwa 

Niewykorzystane budynki, obiekty, place 

Więzi i tradycje rodzinne, lokalny patriotyzm 

Wysoki ogólny poziom bezpieczeństwa 
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Tabela 2. Słabe strony i zagrożenia 

Słabe strony i zagrożenia 

Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców 

Słabo rozwinięta oferta turystyczna 

Niewystarczający poziom infrastruktury turystycznej 

Relatywnie mała liczba turystów odwiedzająca obszar partnerstwa 

Brak integracji oferty turystycznej i wspólnej promocji obszaru 

Niezadowalająca liczba powiązanych szlaków turystycznych  

Niski poziom zaufania młodzieży do instytucji, przedsiębiorców, władz, organizacji 
pozarządowych  

Niski poziom usług społecznych związanych z kulturą, sportem i rekreacją w percepcji 
mieszkańców 

Niska aktywność sportowa i kulturalna mieszkańców 

Relatywnie duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej 

Starzejące się społeczeństwo 

Ujemne saldo migracji 

Relatywnie wysoki poziom bezrobocia oraz zagrożenie wykluczeniem ekonomicznym 
części społeczeństwa 

Niski poziom dochodów ludności 

Niski poziom atrakcyjności miejsca zamieszkania 

Mała liczba wspólnych projektów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy 

Niski poziom współpracy w triadzie: nauka – biznes – samorząd w obszarze turystyki 

Niedoinwestowanie infrastruktury służby zdrowia i opieki społecznej  

Miasta powiatowe tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Postrzeganie przez część mieszkańców obszarów chronionych jako bariery rozwoju 

Zagrożenia polityczne wynikające z peryferyjnego położenia 

Niepewność sytuacji politycznej, gospodarczej i pandemicznej w Europie 

Zmiany klimatyczne 
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Słabe strony i zagrożenia 

Antropopresja na środowisko przyrodnicze w wyniku rozwoju turystyki 

Drenaż usług przez silne ośrodki miejskie spoza partnerstwa 

Dekoniunktura w krajach powiązanych gospodarczo z województwem 

Konkurencja sąsiednich destynacji turystycznych  

Relatywnie niski potencjał dochodów własnych samorządów 

Niski ogólny poziom urbanizacji i rozwoju gospodarczego 

1.2. Wyzwania i kierunki rozwoju  

Na podstawie wyników diagnozy określono kluczowe wyzwania przed którymi stoją 

interesariusze obszaru partnerstwa oraz propozycje kierunków rozwoju 

(interwencji).  

Wyzwanie zdefiniowano jako: „składnik, właściwość terytorium, stan, proces lub 

zjawisko, negatywne lub pozytywne, istniejące w jego granicach, które ma kluczowy 

wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy”. 

Kierunek rozwoju (interwencji) zdefiniowano jako: „sposób poradzenia sobie z tym 

wyzwaniem”.  

Kierunki rozwoju określono  w taki sposób, że mogą dotyczyć pojedynczych, jak 

również kilku wyzwań, nie są one przypisane do konkretnych wyzwań. Różne 

kierunki rozwoju wpływają z różną intensywnością na kluczowe wyzwania, wszystkie 

jednak przyczyniają się do rozwiązania istniejących problemów poprzez 

wykorzystanie posiadanych potencjałów.   

Zaproponowane kierunki rozwoju uwzględniają profil partnerstwa terytorialnego, 

które zostało zawiązane w celu rozwiązywania problemów społeczno-

gospodarczych poprzez rozwój turystyki. Diagnozę przeprowadzono dla wielu 

dziedzin funkcjonowania samorządów, uwzględniając jak najszerszy zakres 

problemów. Jednak zidentyfikowane problemy obszaru partnerstwa i określone na 

podstawie diagnozy wyzwania zostaną podjęte przez kierunki interwencji 

powiązane z turystyką. 
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WYZWANIA 

Określono dwa kluczowe wyzwania: przedsiębiorczość i aktywność zawodowa oraz 

wielkość i struktura wiekowa populacji. 

Wyzwanie 1. Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa 

Wyzwaniem jest poziom przedsiębiorczości w długim okresie i poziom aktywności 

zawodowej. Na obszarze partnerstwa w wielu gminach ma miejsce kumulacja 

negatywnych zjawisk: niskiego poziomu przedsiębiorczości, niskiego poziomu 

aktywności zawodowej i wysokiego poziomu uzależniania części mieszkańców od 

pomocy społecznej. Wysoki poziom przedsiębiorczości zapewni dobrze płatne i 

atrakcyjne miejsca pracy. Wzrost poziomu aktywności zawodowej zapewni firmom 

kadry do rozwoju, a zagrożonym wykluczeniem społecznym – da szansę na aktywny 

powrót do społeczeństwa.  

Tabela 3. Powiązanie wyzwań i kierunków rozwoju 

Kierunki rozwoju 

Wyzwania 

Wyzwanie 1. 
Przedsiębiorczość i 

aktywność zawodowa 

Wyzwanie 2.  
Wielkość i struktura 
wiekowa populacji 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i 
wypoczynkowo-rekreacyjnej opartej na naturze i 
kulturze 

2 1 

Rozwój przedsiębiorczości w sektorze 
turystycznym i dostarczającym produkty dla 
turystyki 

3 2 

Lepsza zewnętrzna i wewnętrzna dostępność 
komunikacyjna obszaru 

2 2 

Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju 2 3 

Wzrost jakości usług społecznych  i rewitalizacja 3 3 

Poprawa stanu ochrony środowiska na obszarach 
cennych przyrodniczo 

2 1 

Promocja obszaru partnerstwa 2 2 

„3” – kierunek rozwoju wpływa bezpośrednio i silnie na kluczowe wyzwanie; „2” – kierunek rozwoju 
wpływa bezpośrednio lub silnie na kluczowe wyzwanie; „1” – kierunek rozwoju wpływa pośrednio i/lub 
słabo na kluczowe wyzwanie. 

Źródło: opracowanie ZMP 
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Wyzwanie 2. Wielkość i struktura wiekowa populacji 

Rozwój obszaru partnerstwa zależy od wielkości i struktury wiekowej mieszkańców. 

Aktualnie społeczeństwo się starzeje, wielu gminom grozi depopulacja, spadek rąk 

do pracy, spadek dochodów własnych, zmiany w sposobach i zakresie świadczenia 

usług społecznych. Należy przygotować się na nieuniknione (wzrost liczby osób w 

wieku poprodukcyjnym) i powstrzymać lub ograniczyć wyjazdy ludzi w wieku 

produkcyjnym zapewniając im dobrą jakość życia, w tym dobry poziom usług 

społecznych, atrakcyjną przestrzeń i klimat wzajemnego zaufania.  

KIERUNKI ROZWOJU 

W wyniku diagnozy zaproponowano następujące kierunki rozwoju (interwencji): 

 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej opartej 

na naturze i kulturze, 

 Rozwój przedsiębiorczości w sektorze turystycznym i dostarczającym 

produkty dla turystyki, 

 Lepsza zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna obszaru, 

 Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju, 

 Wzrost jakości usług społecznych i rewitalizacja, 

 Poprawa stanu ochrony środowiska na obszarach cennych przyrodniczo, 

 Promocja obszaru partnerstwa. 
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2. Cele partnerstwa i zintegrowane 

podejście do rozwoju 

2.1. Misja i cele strategiczne 

Misja partnerstwa stanowi przyczynę zawarcia partnerstwa, oparta jest o kluczowe 

wartości, wokół których zawiązało się i chce działać partnerstwo. Misja wyraża ideę 

planowanych działań, jest skierowana do mieszkańców i do otoczenia. 

Misją partnerstwa jest: 

Współpraca dla rozwoju turystyki oraz poprawa warunków 
życia mieszkańców w związku z rozwojem turystyki. 

Misja partnerstwa koncentruje się wokół trzech obszarów: 

WSPÓŁPRACA – TURYSTYKA – JAKOŚĆ ŻYCIA 

Misję określono w taki sposób, aby odzwierciedlała cele strategiczne. 

Współpraca jest wpisana w całość działań partnerstwa, jestem czynnikiem 

horyzontalnym i warunkiem sukcesu partnerstwa.  

Z misji wynikają cele strategiczne partnerstwa. Określono dwa cele strategiczne: cel 

strategiczny 1. Rozwój turystyki, cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia 

mieszkańców. 

Cele partnerstwa są jasno określone, mierzalne i osiągalne (o tym szerzej w 

rozdziale dotyczącym monitoringu i ewaluacji), odpowiednie – umożliwiające rozwój 

obszaru partnerstwa oraz określone w czasie – realizacja strategii jest zaplanowana 

do 2030 roku.  

Rozwój turystyki będzie realizowany poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej w 

oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz rozwój przedsiębiorczości w 

sektorze turystycznym i dostarczającym produkty dla turystyki. Kluczowym 

elementem będzie także budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju turystyki, 

współpraca różnych grup interesariuszy w zakresie zarządzania ofertą turystyczną 

oraz promocja obszaru partnerstwa.  
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Poprawa jakości życia mieszkańców w związku z rozwojem turystyki dotyczy 

dostępu do miejsc pracy posiadających bezpośrednio lub pośrednio związek z 

turystyką, wzrostu jakości usług społecznych: zdrowotnych, rehabilitacyjnych i 

opiekuńczych oraz rewitalizacji społecznej i ochrony środowiska, w szczególności w 

obszarze zmian klimatu. Poprawa warunków życia mieszkańców będzie zarówno 

wynikiem zadań inwestycyjnych realizowanych w celu rozwoju turystyki, jak i 

skutkiem efektów rozwoju turystyki.  

2.2. Opis zintegrowanego podejścia do stwierdzonych potrzeb 

rozwojowych i potencjału 

Cele strategiczne będą osiągnięte poprzez realizację zadań/ działań zogniskowanych 

w ramach siedmiu kierunków rozwoju (kierunków interwencji, kierunków działań). 

Kierunek rozwoju (interwencji) to sposób realizacji celu strategicznego. Kierunki 

rozwoju są przypisane do dwóch celów, ponieważ działania zaplanowane w ramach 

każdego z kierunków realizują obydwa cele strategiczne, ale z różną intensywnością. 

Kierunki mają charakter horyzontalny wobec celów, wyzwań i planowanych 

projektów strategicznych. Poniższa tabela prezentuje przypisanie podstawowych i 

uzupełniających kierunków rozwoju do celów strategicznych.  

Tabela 4. Kierunki rozwoju wg celów strategicznych  

Kierunek rozwoju 

Cel strategiczny 

Cel strategiczny 1. 
Rozwój turystyki  
 

Cel strategiczny 2. 
Poprawa jakości 
życia mieszkańców 
 

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i 
wypoczynkowo-rekreacyjnej opartej na naturze i 
kulturze 

Podstawowy  Uzupełniajacy 

Rozwój przedsiębiorczości w sektorze turystycznym 
i dostarczającym produkty dla turystyki 

Podstawowy Podstawowy 

Lepsza zewnętrzna i wewnętrzna dostępność 
komunikacyjna obszaru 

Podstawowy Uzupełniajacy 

Budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju Podstawowy Uzupełniajacy 

Wzrost jakości usług społecznych I rewitalizacja Uzupełniajacy Podstawowy 

Poprawa stanu ochrony środowiska na obszarach 
cennych przyrodniczo 

Uzupełniajacy Podstawowy 

Promocja obszaru partnerstwa Uzupełniajacy Uzupełniajacy 
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Jednym z kluczowych kierunków rozwoju jest zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej opartej na naturze i kulturze. W 

ramach tego kierunku realizowane będą zadania związane z rozwojem 

infrastruktury turystycznej, w tym aktywnej turystyki wodnej (np. baza kajakowa, 

portowa, zagospodarowanie plaż w pobliżu rzek i zbiorników wodnych), 

uzdrowiskowej, rekreacyjno-sportowej (np. miejsca rekreacji, postoju i obsługi 

kamperów) oraz tworzenie atrakcji turystycznych w oparciu o dziedzictwo 

kulturowe.  Rozwój infrastruktury turystycznej, zwłaszcza aktywnej turystyki wodnej 

będzie skoncentrowany w szerokim pasie oddziaływania rzeki Czarna Hańcza, 

Kanału Augustowskiego oraz doliny Biebrzy, co umożliwi wykorzystanie istniejącego 

unikatowego potencjału przyrodniczego. Wzrost atrakcyjności turystycznej dotyczy 

także innych obszarów  partnerstwa, jednak ze względu na mniejszą koncentrację  

potencjałów ma także istotne, ale mniejsze znaczenie rozwojowe dla turystyki.  

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wypoczynkowo-rekreacyjnej wspiera 

napływ turystów, pobudza lokalną gospodarkę, ogranicza bezrobocie, aktywizuje 

mieszkańców. W konsekwencji ogranicza przyczyny wyjazdów aktywnych 

zawodowo mieszkańców i pozwala zmierzyć się z wyzwaniem depopulacji.   

Kierunek realizuje głównie cel rozwoju turystyki, ale stanowi także uzupełnienie 

realizacji drugiego celu strategicznego związanego z poprawą jakości życia 

mieszkańców. Infrastruktura turystyczna będzie także wykorzystywana przez 

mieszkańców do rekreacji, organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych.   

Kierunek rozwój przedsiębiorczości w sektorze turystycznym i dostarczającym 

produkty dla turystyki realizuje w sposób podstawowy obydwa cele strategiczne. W 

ramach tego kierunku realizowane będą przedsięwzięcia w formule partnerstwa 

publiczno-prywatnego, także związane z rozwojem infrastruktury turystycznej, 

hotelarskiej, gastronomicznej. W strategii zaplanowano również zadania z udziałem 

inwestorów prywatnych.  W ramach kierunku będą realizowane zadania dotyczące 

inkubowania przedsiębiorczości i integracji środowisk biznesowych wokół tworzenia 

wspólnych ofert (pakietów usług turystycznych), zintegrowanych systemów 

sprzedaży i promocji oferty turystycznej, rozwoju sieci kwater agroturystycznych, a 

także wsparcia branży produktów lokalnych. Kierunek umożliwia wsparcie  rozwoju 

turystyki oraz przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców poprzez wpływ 

na podaż miejsc pracy, rozwój agroturystki, z wykorzystaniem endogenicznych 

potencjałów całego obszaru partnerstwa.  

Kierunek dotyczący zewnętrznej i wewnętrznej dostępności komunikacyjnej 

obszaru będzie realizowany głównie poprzez budowę i modernizację sieci dróg 

rzecznych, tras turystycznych, rowerowych i tworzenie sieci powiązań z już 

istniejącymi szlakami, a także planowanymi w ramach inwestycji poza obszarem 

partnerstwa. Wyjątkowym przykładem jest szlak CHa – KA – Bi (Czarna Hańcza – 
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Kanał Augustowski – Biebrza), który integruje zasoby, ale także umożliwia 

połączenie z innymi szlakami: na północnym-zachodzie ze szlakami Wielkich Jezior 

Mazurskich, na północnym-wschodzie ze szlakami prowadzącymi na Białoruś, na 

południowym-zachodzie ze szlakami rzeki Narew, której dopływem jest Biebrza. 

Poza tym sztandarowym przykładem, w ramach kierunku będą realizowane liczne 

szlaki, ścieżki dydaktyczne, rowerowe, które wypełniają luki w już istniejących 

trasach turystycznych. Kierunek będzie realizowany z podobną intensywnością na 

całym obszarze partnerstwa. Kierunek realizuje głównie cel rozwoju turystyki, ale 

także podnosi jakość życia mieszkańców – użytkownikami tras rowerowych, ścieżek 

dydaktycznych będą mieszkańcy, w tym młodzież i seniorzy obszaru partnerstwa. 

Kierunek budowa kapitału społecznego na rzecz rozwoju obejmuje zadania 

dotyczące wsparcia dla migracji powrotnych, integrowania środowisk dla rozwoju, 

powołania partnerskiego think tanku i ośrodka analitycznego na rzecz rozwoju 

turystyki, zwiększenia aktywności zawodowej i obywatelskiej mieszkańców także 

poprzez rewitalizację społeczną grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym 

przy wykorzystaniu ekonomii społecznej. Na obszarze partnerstwa i w jego 

otoczeniu znajduje się dość duży, ale rozproszony kapitał intelektualny nastawiony 

na rozwój turystki. Należy poszukiwać metod koncentracji i wykorzystania tego 

potencjału.  

Wzrost jakości usług społecznych i rewitalizacja dotyczy głównie realizacji celu 

podnoszenia jakości życia mieszkańców. W ramach tego kierunku rozwoju możliwa 

będzie realizacja zadań związanych ze wzrostem jakości opieki zdrowotnej, 

rehabilitacyjnej i opiekuńczej, rewitalizacją społeczną, środowiskową i techniczną 

obszarów zdegradowanych. Kierunek odpowiada na potrzeby rosnącej liczby 

seniorów i problemów społecznych: bezrobocia, niskiej aktywności części 

społeczeństwa. Pozwala wykorzystać potencjał posiadanych przestrzeni i obiektów 

wymagających rewitalizacji funkcjonalno-przestrzennej, często o dużym znaczeniu 

kulturowym. Kierunek wpływa także na rozwój turystyki w aspekcie związanym z 

turystyką zdrowotną oraz kulturową.   

Poprawa stanu ochrony środowiska na obszarach cennych przyrodniczo. W 

ramach tego kierunku rozwoju możliwa będzie realizacja zadań dotyczących 

ochrony środowiska jako elementu atrakcyjności turystycznej i zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom: zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych, 

budowa lub modernizacja zbiorników retencyjnych, rewitalizacja nabrzeży, rzek i 

cieków wodnych, ograniczenie skutków zmian klimatu. Kierunek dotyczy głównie 

podnoszenia jakości życia mieszkańców, pośrednio wpływa na rozwój turystyki.  

W ramach promocji obszaru partnerstwa realizowane będą zadania ukierunkowane 

na mieszkańców oraz turystów: organizacja cyklicznych turniejów wiedzy i 

konkursów o obszarze ABPT, budowanie relacji z byłymi mieszkańcami obszaru, 
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organizacja festiwali, wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych. Zadania 

będą ściśle powiązane z pozostałymi zadaniami realizowanymi w ramach innych 

kierunków. Promocja ma duże znaczenie dla rozwoju obszaru, spełnia jednak rolę 

uzupełniającą wobec głównych celów rozwoju.    

Bardziej szczegółowy opis zintegrowanego podejścia do potrzeb rozwojowych i 

wykorzystania potencjału do rozwoju oraz aspektów terytorializacji zaplanowanych 

zadań znajduje się w rozdziale 3. Projekty strategiczne.  

2.3. Zbieżność celów ze strategiami wyższego rzędu 

Cele i projekty strategii terytorialnej powinny charakteryzować się zgodnością z 

celami kluczowych dokumentów strategicznych na poziomie regionalnym oraz 

krajowym. Zapewnia to spójność i koncentrację wysiłków rozwojowych różnych 

poziomów administracji rządowej i samorządowej. Podnosi to także szanse 

pozyskania zewnętrznego finansowania działań strategii terytorialnej.  

Dokonano oceny zgodności celów strategii ABPT ze Strategią Rozwoju 

Województwa Podlaskiego do roku 2030 (SRWP 2030) oraz z Krajową Strategią 

Rozwoju Regionalnego do 2030 (KSRR 2030). 

Analizę zgodności przeprowadzono na poziomie projektów strategicznych oraz 

celów operacyjnych. Wykazano zgodność strategii terytorialnej z wieloma celami 

operacyjnymi SRWP 2030 i KSRR 2030. 
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Tabela 5. Zgodność strategii ABPT z SRWP 2030 

 

 

 

PS 1: ROZWÓJ 

OFERTY 

TURYSTYCZNEJ 

ABPT

PS 2: 

ZARZĄDZANIE I 

PROMOCJA 

TURYSTYCZNEGO 

OBSZARU  ABPT

PS 3: 

INFRASTRUKTURA 

SPOŁECZNA ABPT

PS 4: 

REWITALIZACJA 

NA OBSZARZE 

ABPT

PS 5: NIEBIESKO-

ZIELONA 

INFRASTRUKTURA 

OBSZARU ABPT

1.1. Przemysły przyszłości X 

 1.2. Podlaski system otwartych innowacji X 

1.3. Lokalna przedsiębiorczość X X X X X X X X 

1.4. Rewolucja energetyczna i gospodarka 

obiegu zamkniętego
X X 

1.5. E-podlaskie X X 

2.1. Kompetentni mieszkańcy X X 

2.2. Aktywni mieszkańcy X X X X X 

2.3. Przestrzeń wysokiej jakości X X X X X X

3.1. Dobre zarządzanie X X 

3.2. Kapitał społeczny X X X X 

3.3. Partnerstwa międzynarodowe i 

ponadregionalne
X X X X 

3.4. Gościnny region X X X

X - słaba i/lub pośrednia zgodność;  XX - silna lub bezpośrednia zgodność; XXX - silna i bezpośrednia zgodność.

Cel strategiczny 1. Rozwój 

turystyki 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia 

mieszkańców

Cel strategiczny 1. Dynamiczna gospodarka

Cel strategiczny 2. Zasobni mieszkańcy

Cel strategiczny 3. Partnerski region

Cele SRWP 2030 

Cele i projekty 

strategii ABPT
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Tabela 6. Zgodność strategii ABPT z KSRR 2030 

 

 

PS 1: ROZWÓJ 

OFERTY 

TURYSTYCZNEJ 

ABPT

PS 2: 

ZARZĄDZANIE I 

PROMOCJA 

TURYSTYCZNEGO 

OBSZARU  ABPT

PS 3: 

INFRASTRUKTURA 

 SPOŁECZNA 

ABPT

PS 4: 

REWITALIZACJA 

NA OBSZARZE 

ABPT

PS 5: NIEBIESKO-

ZIELONA 

INFRASTRUKTURA 

 OBSZARU ABPT

1.1. Wzmacnianie szans rozwojowych 

obszarów słabszych gospodarczo
X X X X X X X X X X X X X X X

1.2. Zwiększenie wykorzystania 

potencjału rozwojowego miast średnich 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze 

X X X X X X X X X X 

1.3. Przyspieszenie transformacji profilu 

gospodarczego Śląska

1.4. Przeciwdziałanie kryzysom na 

obszarach zdegradowanych
X X X X X X 

1.5. Rozwój infrastruktury wspierającej 

dostarczanie usług publicznych i 

podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną 

obszarów

X X X X X X 

2.1. Rozwój kapitału ludzkiego i 

społecznego 
X X X X X 

2.2. Wspieranie przedsiębiorczości na 

szczeblu regionalnym i lokalnym
X X X X X X 

2.3. Innowacyjny rozwój regionu i 

doskonalenie podejścia opartego na 

Regionalnych Inteligentnych 

Specjalizacjach

X X X X X X

3.1. Wzmacnianie potencjału administracji 

na rzecz zarządzania rozwojem
X X X 

3.2 Wzmacnianie współpracy i 

zintegrowanego podejścia do rozwoju na 

poziomie lokalnym, regionalnym i 

ponadregionalnym 

X X X X 

3.3. Poprawa organizacji świadczenia 

usług publicznych
X X X 

3.4. Efektywny i spójny system 

finansowania polityki regionalnej
X 

X - słaba i/lub pośrednia zgodność;  XX - silna lub bezpośrednia zgodność; XXX - silna i bezpośrednia zgodność.

Cel strategiczny 1. Rozwój 

turystyki 

Cel strategiczny 2. Poprawa jakości życia 

mieszkańców

Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i przestrzennym

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych

Cel 3. Podniesienie jakości zarządzania i wdrażania polityk ukierunkowanych terytorialnie

Cele i projekty 

strategii ABPT

Cele KSRR 2030
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2.4. Obszary strategicznej interwencji 

Jedną z zasad realizacji strategii jest integracja celów, zasobów, potencjałów, 

potrzeb rozwojowych i koncentracja interwencji w obszarach, gdzie są największe 

problemy i/lub największe szanse rozwojowe. Takie podejście wymaga terytorialnej 

charakterystyki oraz wyznaczenia obszarów strategicznej interwencji (OSI). W 

ramach prac nad strategią nie wyznaczono dodatkowych obszarów strategicznej 

interwencji partnerstwa, poza już zdefiniowanymi w Strategii Województwa 

Podlaskiego do 2030 (SRWP 2030), a odnoszącymi się do partnerstwa. 

SRWP 2030 wyróżnia szereg obszarów strategicznej interwencji istotnych z punktu 

widzenia rozwoju regionu, które pokrywają się z obszarami partnerstwa. 

Miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Na obszarze ABPT należą 

do nich Augustów i Sokółka. Są to, co do zasady miasta, w których występuje utrata 

funkcji gospodarczych, kontrolnych, przemysłowych, turystycznych, handlowych, 

kultury, dostępności do szkolnictwa wyższego oraz zagrożenie depopulacją. W 

strategii ABPT zaplanowano rozwój turystyki, także poprzez wsparcie infrastruktury 

kultury i projektów społecznych wykorzystujących potencjał kulturowy tych miast.  

Miasta powiatowe. Na obszarze ABPT należą do nich Augustów, Sokółka i Mońki. Są 

to, co do zasady miasta wielofunkcyjne, stanowiące zaplecze społeczno-

gospodarcze dla społeczności gmin sąsiadujących. Problemem tych miast są niskie 

płace, niski poziom przedsiębiorczości i depopulacja. W strategii ABPT zaplanowano 

wsparcie turystyki jako impuls gospodarczy dla tych miast oraz projekty  o 

charakterze rewitalizacyjnym  i społecznym nastawione na aktywizację 

mieszkańców. 

Obszary wiejskie, w tym przyrodniczo cenne. Na obszarze ABPT zdecydowana 

większość gmin to obszary wiejskie lub cenne przyrodniczo. Do tego grona nie 

należy tylko część miejska Augustowa nieobjęta ochroną przyrodniczą oraz tereny 

miejskie Gminy Mońki, Sokółki oraz Dąbrowy Białostockiej. Obszary wiejskie 

borykają się m.in. z problemami niskich płac, opóźnienia urbanizacyjnego, 

depopulacji i starzejącego się społeczeństwa oraz niskiego poziomu wykorzystania 

potencjału przyrodniczego. 

Obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Obszary te zostały wyznaczone na 

podstawie wielowskaźnikowej metodyki opracowanej na potrzeby strategicznych 

dokumentów krajowych. Lista tych obszarów jest dynamiczna, podlega bowiem 

stałej analizie przez środowisko naukowe w Polsce. Poniżej zaprezentowano 

uaktualnioną w stosunku do SRWP 2030 listę obszarów problemowych opracowaną 
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w 2019 roku na potrzeby programowania kolejnej perspektywy finansowej na lata 

2021-2027. 

Wg typologii obszarów problemowych spośród gmin partnerstwa ABPT jako obszary 

opóźnienia urbanizacyjnego wskazano większość samorządów: Gmina Augustów, 

Gmina Sztabin, Gmina Lipsk, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Nowy Dwór, 

Gmina Goniądz, Gmina Janów, Gmina Jaświły, Gmina Suchowola, Gmina Trzcianne, 

Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Jasionówka, Gmina Knyszyn, Gmina Krypno, 

Gmina Kuźnica, Gmina Szudziałowo, Gmina Sidra, Gmina Krynki, Gmina Rajgród.  

Jako obszary izolowane wskazano Gminę Szudziałowo i Krynki.  

Ryc. 1.  Typologia obszarów problemowych 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Aktualizacji delimitacji obszarów problemowych w 

Polsce na 2018 rok. (P. Śleszyński z zespołem. Warszawa, 13 grudnia 2019 r.) 
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Wg delimitacji obszarów problemowych na obszarze ABPT występują: 

 gminy posiadające tylko problemy społeczne: Gmina Szudziałowo, Gmina 

Krynki, Gmina Sidra, Gmina Kuźnica, Gmina Knyszyn; 

 gminy posiadające tylko problemy ekonomiczne: Gmina Augustów, Gmina 

Sztabin, Gmina Krypno, Gmina Jasionówka; 

 gminy posiadające zarówno problemy społeczne, jak i ekonomiczne: Gmina 

Bargłów Kościelny, Gmina Rajgród, Gmina Goniądz, Gmina Trzcianne, Gmina 

Jaświły, Gmina Suchowola, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Nowy Dwór, 

Gmina Lipsk. 

Ryc. 2.  Delimitacja obszarów problemowych 

 

Źródło: Opracowanie ZMP na podstawie Aktualizacji delimitacji obszarów problemowych w 

Polsce na 2018 rok. (P. Śleszyński z zespołem. Warszawa, 13 grudnia 2019 r.) 

W strategii ABPT dla obszarów wiejskich, w tym przyrodniczo cennych oraz dla 

obszarów problemowych zaplanowano wsparcie turystyki jako impuls gospodarczy 

dla tych obszarów oraz projekty  o charakterze rewitalizacyjnym  i społecznym 

nastawione na aktywizację mieszkańców, z wykorzystaniem potencjału 

przyrodniczego oraz rolniczego.  
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3. Projekty strategiczne 

3.1. Określenie projektów strategicznych 

Sformułowane w rozdziale 2 cele strategiczne zostały zoperacjonalizowane poprzez 

odpowiednie projekty i podprojekty strategiczne. Przy określaniu projektów 

strategicznych przyjęto pewne założenia metodyczne: 

 projekt strategiczny może być środkiem osiągnięcia jednego lub kilku celów 

strategicznych, 

 projekt może też być nastawiony na osiągnięcie całości danego celu lub jego 

części, 

 projekt może być elementem jednego lub więcej kierunków rozwoju 

(interwencji), 

 projekt powinien wskazywać sposoby rozwiązania określonych problemów 

i/lub wzmacniać zidentyfikowane potencjały. 

Każdy z projektów strategicznych musi być zarówno partnerski, jak i zintegrowany.  

Przez projekt partnerski rozumiemy projekt realizowany wspólnie przez uczestników 

partnerstwa lub projekt podzielony na odrębne podprojekty lub zadania 

realizowane przez poszczególnych partnerów, jednak wytwarzający wspólny 

rezultat.  

Przez projekt zintegrowany rozumiemy projekt kompleksowo rozwiązujący szerszy 

zakres problemów, wykorzystujący szerszy zakres potencjałów, odpowiadający na 

szerszy zakres potrzeb różnych grup beneficjentów końcowych, łączący różne 

działania.  

Projekty włączone do strategii powinny mieć trzy cechy konstytutywne: 

 mieć wpływ na rozwój więcej niż jednej gminy, 

 łączyć w sobie co najmniej dwa z czterech wymiarów zdefiniowanych jako: 

gospodarczy, społeczny, środowiskowy, przestrzenny, 

 wykazywać powiązanie (komplementarność) z innymi projektami zapisanymi 

w ramach tworzonej strategii oraz innymi projektami na obszarze 

partnerstwa, których realizacja jest w sposób wiarygodny przesądzona. 
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Źródłem określenia projektów strategicznych były: 

 badanie opinii oraz planów życiowych młodzieży, badanie opinii 

mieszkańców gmin obszaru partnerstwa i badanie opinii lokalnych liderów; 

we wszystkich tych badaniach pytano wprost o przedsięwzięcia, które 

powinny zostać zrealizowane na obszarze ABPT, 

 listy zadań inwestycyjnych i projektów społecznych przygotowane przez 

samorządy i interesariuszy, 

 wyniki analizy danych zastanych: potencjały i problemy obszaru partnerstwa, 

 wyniki spotkań, debat i konsultacji. 

Wstępnie określono następującą listę kategorii zadań inwestycyjnych 

(ewentualnych projektów strategicznych): rozwój terenów rekreacyjnych, 

infrastruktura drogowa, infrastruktura energetyczna i OZE, budowa i rozbudowa 

szlaków i ścieżek turystycznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego, rewitalizacja 

obszarów zdegradowanych, promocja obszaru ABPT, infrastruktura wodno-

kanalizacyjna, budowa systemu zbiorników retencyjnych, wsparcie 

przedsiębiorczości, rozwój usług dla seniorów, zapewnienie wysokiej jakości 

ochrony zdrowia, rozwój produktów lokalnych, przygotowanie terenów 

inwestycyjnych, rozwój usług cyfrowych, gazyfikacja, zagospodarowanie odpadów, 

podniesienie kompetencji pracowników JST, budowa systemu światłowodów, 

rozwój mieszkalnictwa, rozwój edukacji na obszarze ABPT, wyposażenie zakładów/ 

spółek komunalnych w sprzęt techniczny.  

Dokonano oceny ważności wstępnej listy kategorii za pomocą kryterium ważności 

dla rozwoju poszczególnych samorządów - liczby wskazań zadań inwestycyjnych 

przez samorządy w poszczególnych kategoriach. Poniżej w tabeli zaprezentowano 

wyniki tej analizy.  

Postanowiono w strategii ująć kategorie związane z terenami rekreacyjnymi, 

szlakami turystycznymi, promocją, kulturą i rewitalizacją, przedsiębiorczością i 

produktami lokalnymi oraz zdrowiem, w tym usługami dla seniorów i infrastrukturą 

retencji. Nisko ocenione kategorie pominięto w dalszej analizie. Z wysoko 

ocenionych kategorii projektów nie uwzględniono w końcowych propozycjach 

trzech kategorii: dróg, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz energetycznej i OZE. 

Wynika to z następujących przesłanek: 

 zadania inwestycyjne w w/w kategoriach nie wymagają szczególnej 

współpracy i integracji, samorządy radzą sobie indywidualnie z takimi 

inwestycjami,  
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 zadania tego typu będą miały liczne źródła finansowania w nowej 

perspektywie finansowej, pozyskanie środków na inwestycje nie będzie 

wymagać szczególnej koordynacji wysiłków, 

 skupiono się na projektach strategicznych dla rozwoju partnerstwa z 

uwzględnieniem jego profilu (turystyka) oraz potrzeb w obszarach 

powiązanych. 

Tabela 7. Wstępna lista kategorii zadań inwestycyjnych 

Kategorie projektów 
Liczba wskazań 
kategorii projektów 
przez samorządy 

Rozwój terenów rekreacyjnych 35 

Infrastruktura drogowa 30 

Infrastruktura energetyczna i OZE 26 

Budowa i rozbudowa szlaków i ścieżek turystycznych 24 

Promocja obszaru ABPT 23 

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych  18 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 17 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego 16 

Budowa systemu zbiorników retencyjnych 13 

Wsparcie przedsiębiorczości 11 

Rozwój edukacji na obszarze ABPT 8 

Rozwój usług dla seniorów 8 

Zapewnienie wysokiej jakości ochrony zdrowia 7 

Rozwój produktów lokalnych 6 

Rozwój usług cyfrowych 6 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych 4 

Gazyfikacja  3 

Zagospodarowanie odpadów 2 

Rozwój mieszkalnictwa 1 

Podniesienie kompetencji pracowników JST 1 

Wyposażenie zakładów/ spółek komunalnych w sprzęt 
techniczny 

1 

Budowa systemu światłowodów 1 

 

Przy wyborze końcowych propozycji kierowano się próbą pogodzenia: bardzo wielu 

pomysłów projektowych przesłanych przed samorządy i interesariuszy, metodyki 

ograniczającej liczbę projektów do kilku kluczowych, profilu turystycznego 

partnerstwa, możliwych źródeł finansowania oraz wyników diagnozy, spełnienia 

kryteriów konstytutywnych przez projekt strategiczny.  
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Duża liczba podmiotów tworzących partnerstwo (28 samorządów), obszar 

obejmujący powierzchnię ok. 5 tys. km2, liczba mieszkańców ok. 165 tys. sprawiają, 

że obszar partnerstwa tworzy ponad 20% samorządów, ok. 25% powierzchni i 14% 

ludności województwa podlaskiego. Wielkość partnerstwa determinuje charakter i 

zakres projektów strategicznych. Uwzględniając wielkość partnerstwa, występujące 

zróżnicowanie i powiązania funkcjonalne wybranych obszarów, projekty 

strategiczne obejmują od kilku do prawie 30 zadań inwestycyjnych i projektów 

społecznych.  

Proponowane projekty strategiczne zostały podzielone wg formuły: projekt 

strategiczny (PS), podprojekt strategiczny (PPS), zadanie (Z). W wyjątkowych 

sytuacjach zadanie dzieli się jeszcze na podzadania (PZ). 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 1: ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT 

Podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej turystyki wodnej CHa – 

KA – Bi. Liczba zadań: 30. 

Podprojekt nr 2: Budowa systemu ścieżek i szlaków oraz miejsc rekreacji na 

obszarze Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego. Liczba zadań: 23. 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 2: ZARZĄDZANIE I PROMOCJA TURYSTYCZNEGO 

OBSZARU ABPT 

Podprojekt nr 1: Zarządzanie ofertą turystyczną na obszarze Augustowsko – 

Biebrzańskiego Parku Turystycznego. Liczba zadań: 7. 

Podprojekt nr 2: Promocja obszaru Augustowsko – Biebrzańskiego Parku 

Turystycznego. Liczba zadań: 7. 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 3: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT 

Liczba zadań: 20. 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 4: REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT 

Liczba zadań: 29. 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 5: NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA OBSZARU 

ABPT 

Liczba zadań: 6. 
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3.2. Opis zintegrowania projektów strategicznych 

Projekt strategiczny nr 1 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT (PS 1) obejmuje 

podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej turystyki wodnej CHa – 

KA – Bi. Podprojekt skupia 29 zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem 

aktywnej turystyki wodnej (np. baza kajakowa, plaże, przystanie wodne, 

zagospodarowanie rzek i zbiorników wodnych), infrastruktury rekreacyjno-

sportowej (miejsca rekreacji, postoju i obsługi kamperów, pola namiotowe, 

biwakowe, inne), infrastruktury gastronomiczno-noclegowej. Podprojekt obejmuje 

także adaptację budynków i przestrzeni na potrzeby rozwoju usług turystycznych, 

utworzenie Instytutu Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego.  

Podprojekt jest skoncentrowany w pasie rzeki Czarna Hańcza, Kanału 

Augustowskiego oraz doliny Biebrzy, w skrócie: CHa – KA – Bi. Już dzisiaj obszar 

objęty podprojektem stanowi atrakcję turystyczną, posiada unikatowe w skali 

europejskiej walory przyrodnicze i kulturowe. Obszar jest powiązany geograficznie i 

funkcjonalnie, a w jego centrum znajduje się Augustów – miasto o marce 

rozpoznawalnej w kraju i poza granicami.  Obszar obejmuje liczne jeziora, puszcze, 

bagna, zabytki dziedzictwa materialnego i niematerialnego, obszary przyrodnicze 

objęte najwyższym poziomem ochrony prawnej. Mimo tych potencjałów i już 

posiadanej atrakcyjności turystycznej liczba turystów odwiedzających ten teren nie 

jest zbyt duża, ustępuje wielokrotnie obszarom górskim i nadmorskim. Potencjał nie 

jest efektywnie wykorzystywany. Jest to spowodowane istotnie niewystarczającą 

infrastrukturą aktywnej turystyki wodnej, ograniczoną liczbą miejsc noclegowych w 

bezpośrednim położeniu szlaków wodnych oraz zbyt małą liczbą szlaków i powiązań 

społeczno-gospodarczych umożliwiających wykorzystanie atrakcji turystycznych 

zlokalizowanych w pobliżu tego obszaru, które także umożliwiłyby w przyszłości 

dyfuzję rozwoju na tereny położone nieco dalej.   

Drugi podprojekt planowany do realizacji: Budowa systemu ścieżek i szlaków oraz 

miejsc rekreacji na obszarze Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego ma 

właśnie służyć m.in. powiązaniu obszaru CHa – KA – Bi z innymi terenami 

partnerstwa. Podprojekt obejmuje 23 zadania inwestycyjne dotyczące stworzenia  i 

modernizacji: tras wodnych, rowerowych, ścieżek dydaktycznych, miejsc rekreacji, 

punktowych atrakcji turystycznych i tworzenie sieci powiązań z już istniejącymi 

szlakami (August Velo, Green Velo, Euro Velo, Wielki Gościniec Litewski: Warszawa - 

Kuźnica - Grodno – Wilno, Szlak Kresowych Wędrówek, Szlak Wzgórz Sokólskich i 

inne), a także planowanymi poza obszarem partnerstwa (Szlak Wielkich 

Jezior Mazurskich, droga wodna Pisa – Narew). Dzięki temu jest szansa na 

powiązanie obszaru Czarnej Hańczy, Kanału Augustowskiego i Biebrzy z systemem 

szlaków wodnych Warmii i Mazur, Mazowsza oraz Białorusi a nawet na dyfuzję 
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rozwoju turystyki do gmin niepołożonych w bezpośrednim oddziaływaniu tych 

znakomitych atrakcji województwa podlaskiego.   

Realizacja zadań w ramach projektu PS 1 wymaga współpracy wielu interesariuszy, 

także spoza partnerstwa, np. Gminy Suwałki, Giby, Krasnopol (obszar odziaływania 

rzeki Czarna Hańcza), Biebrzańskiego Parku Narodowego, Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wiele inwestycji dotyczy terenów wodnych i 

chronionych), organizacji turystycznych i przedsiębiorców oraz innych podmiotów.  

Poniżej na poglądowej mapie zaprezentowano orientacyjne miejsca realizacji zadań 

w ramach podprojektu nr 1 (kolor niebieski) oraz podprojektu nr 2 (kolor 

granatowy). Mapa obrazuje koncentrację zadań wzdłuż Czarnej Hańczy i Kanału 

Augustowskiego oraz Biebrzy, a także orientacyjną lokalizację zadań w ramach 

podprojektu nr 2 dotyczącego szlaków i ścieżek ułatwiających dyfuzję rozwoju 

turystyki oraz podnoszących atrakcyjność południowych terenów ABPT.  

Ryc. 3.  Lokalizacja zadań w ramach projektu strategicznego nr 1 

 

Źródło: Opracowanie ZMP   
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Projekt strategiczny nr 1 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT (PS 1) realizuje 

głównie cel rozwoju turystyki. Ponadto wpływa znacząco na poprawę jakości życia 

mieszkańców w zakresie dostępności do infrastruktury rekreacyjno-sportowej i 

turystycznej, której użytkownikami są również mieszkańcy obszaru ABPT.  

Kompleksowe spojrzenie na rozwój turystyki obszaru ABPT wymusza także wspólną 

promocję i zarządzanie ofertą turystyczną. Zaplanowano projekt strategiczny nr 2 

ZARZĄDZANIE I PROMOCJA TURYSTYCZNEGO OBSZARU ABPT (PS 2). W ramach 

podprojektu nr 1: Zarządzanie ofertą turystyczną na obszarze Augustowsko – 

Biebrzańskiego Parku Turystycznego, zaplanowano stworzenie spójnego systemu 

zarządzania ofertą turystyczną obszaru. W ramach podprojektu zaplanowano: 

stworzenie portalu informacyjno-ofertowego (funkcje informacyjne, ofertowe, 

zakupowe i społeczne), przeprowadzenie pakietyzacji oferty turystycznej, 

stworzenie Centrum Informacji i Zarządzania, utworzenie Instytutu Turystyki, 

Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego, budowę platformy handlu produktami 

lokalnymi.  

W celu kreowania nowej oferty turystycznej, tworzenia start-upów turystycznych, 

doradztwa dla firm z branży turystycznej i przetwórstwa rolno-spożywczego, 

kumulowania turystycznego know-how, planowania rozwoju turystyki, planowania 

promocji turystyki, tworzenia nowych produktów lokalnych, promocji tworzenia 

grup producenckich powstałby Instytut Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu 

Lokalnego.  

System zarządzania ofertą byłby wspólny dla całego obszaru, a Instytut Turystyki, 

Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego integrowałby rozwój turystyki na obszarze 

ABPT.  

Podprojekt nr 2: Promocja obszaru Augustowsko – Biebrzańskiego Parku 

Turystycznego polega na realizacji wybranych działań promocyjnych obszaru 

partnerstwa skupionych dodatkowo wokół budowania relacji wewnętrznych, 

utrzymywania kontaktów z byłymi mieszkańcami i gromadzenia wiedzy 

mieszkańców o obszarze partnerstwa. W ramach podprojektu zaplanowano 

zadania: 

 organizacja cyklicznych turniejów wiedzy/ różnych konkursów o obszarze 

ABPT, 

 korzenie dziedzictwa (utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami), 

 stworzenie systemu lokalnych ambasadorów obszaru ABPT, 

 żywa historia - wykorzystanie historycznych postaci do promocji, 

 promocja szlaku kajakowego „Kajakowa Kraina Kanału Augustowskiego, 

Czarnej Hańczy i Biebrzy”, 
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 organizacja Festiwalu Filmów Przyrodniczych, Turystycznych i „tu 

kręconych”, 

 wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych.  

Projekt strategiczny nr 2 ZARZĄDZANIE I PROMOCJA TURYSTYCZNEGO OBSZARU 

ABPT (PS 2) realizuje głównie cel rozwoju turystyki, dotyczy także budowania relacji 

wewnętrznych przez mieszkańców partnerstwa, wpływa istotnie na integrację wielu 

podmiotów, a także wprost przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców 

dzięki realizacji wybranych zadań społecznych i kulturalnych. 

W tabeli poniżej zaprezentowano powiązanie celów strategicznych i projektów 

strategicznych. 

Tabela 8. Powiązanie celów i projektów strategicznych 

Projekty strategiczne  

Cele strategiczne  

1. Rozwój turystyki 
 

2. Poprawa warunków 
życia 

 

PS 1: ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT 3,0 2,5 

Podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej 

turystyki wodnej CHa – KA – Bi 
3 2 

Podprojekt nr 2: Budowa systemu ścieżek i szlaków oraz 

miejsc rekreacji na obszarze Augustowsko – Biebrzańskiego 

Parku Turystycznego 
3 3 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 2: ZARZĄDZANIE I 

PROMOCJA TURYSTYCZNEGO OBSZARU 

FUNKCJONALNEGO ABPT 

2,5 1,5 

Podprojekt nr 1: Zarządzanie ofertą turystyczną na obszarze 

Augustowsko – Biebrzańskiego Parku   Turystycznego 
3 1 

Podprojekt nr 2: Promocja obszaru Augustowsko – 

Biebrzańskiego Parku Turystycznego 
2 2 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 3: 

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 
2 3 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 4: 

REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT 
1 3 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 5: NIEBIESKO-

ZIELONA INFRASTRUKTURA OBSZARU ABPT 
2 3 

„3” – projekt realizuje cel strategiczny silnie i bezpośrednio; „2” – projekt realizuje cel strategiczny  
bezpośrednio lub silnie; „1” – projekt realizuje cel strategiczny pośrednio i/lub słabo. 
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Projekty strategiczne  nr 3, 4 i 5 skoncentrowane są głównie w pobliżu ośrodków 

miejskich, przy czym bardziej na południu obszaru partnerstwa. Wynika to z 

większej koncentracji w gminach tam położonych, zjawisk związanych ze 

starzejącym się społeczeństwem i bezrobociem.  

Ryc. 4.  Lokalizacja zadań w ramach projektów strategicznych nr 3, 4 i 5 

 

Źródło: Opracowanie ZMP 

Projekt strategiczny nr 3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT (PS 3) polega na 

rozwoju i podniesieniu jakości usług społecznych skoncentrowanych wokół 

zagadnień zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. W ramach projektu 

zaplanowano takie zadania jak: budowa/ modernizacja domów seniora, domów 

pomocy społecznej, ośrodków wsparcia terapeutycznego, gminnych centrów usług 

medycznych, rozwój usług sanatoryjnych, uzdrowiskowych, medycznych (w tym 

wsparcie szpitali powiatowych), rozwój usług przyrodolecznictwa. Planowane 

zadania podnoszą jakość usług społecznych, zwłaszcza dla seniorów, ale także 

istotnie uzupełniają ofertę aktywnej turystyki – ofertą uzdrowiskową i 

rehabilitacyjną, przyczyniając się do rozwoju turystyki na analizowanym obszarze.   
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Projekt strategiczny nr 4 REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT (PS 4) odpowiada na 

potrzeby problemów społecznych: bezrobocia i niskiej aktywności części 

społeczeństwa. W ramach projektu zaplanowano zadania dotyczące rewitalizacji 

parków miejskich, cennych obiektów zabytkowych, przestrzeni miejskich (centrów 

miast), budynków użyteczności publicznej zdegradowanych technicznie. Wszystkie 

powyższe inwestycje zaplanowano z myślą o ich wykorzystaniu na potrzeby rozwoju 

usług społecznych: kulturalnych, rekreacyjnych, integracyjnych, aktywizacyjnych. 

Wiele z planowanych do rewitalizacji technicznej obiektów to zabytki o dużej 

kulturowej wartości. Część z zaplanowanych do rewitalizacji obiektów stanie się 

atrakcjami turystycznymi.  

Projekt strategiczny nr 5 NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA OBSZARU ABPT 

(PS 5) jest uzupełnieniem zarówno infrastruktury turystycznej, jak i społecznej. 

Projekt obejmuje 6 zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia 

zbiorników wodnych, cieków i rzek oraz budowy lub modernizacji zbiorników 

retencyjnych, także z planowanym wykorzystaniem turystycznym. 

Poniżej w ramach wstępnych fiszek projektowych scharakteryzowano szerzej 

poszczególne projekty strategiczne.  
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Tabela 9. Fiszka projektu strategicznego nr 1: ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT 

Tytuł projektu ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT 

Lider projektu  Partnerstwo Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny 

Partnerzy 

Samorządy – partnerzy porozumienia: Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat 
Sokólski, Miasto Augustów, Gmina Augustów, Gmina Płaska, Gmina Sztabin, Gmina Lipsk, 
Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Goniądz, Gmina Janów, Gmina Jaświły, Gmina Mońki, 
Gmina Suchowola, Gmina Korycin, Gmina Nowinka, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina 
Jasionówka, Gmina Krypno, Gmina Kuźnica, Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo, Gmina 
Rajgród, Gmina Krasnopol. 

Samorządy – spoza partnerstwa: Gmina Giby, Gmina Suwałki. 

Inne podmioty: Stowarzyszenie „LGD Kanał Augustowski”, Oddział PTTK w Augustowie, 
Fundacja Wigry PRO, Biebrzański Park Narodowy, inne organizacje pozarządowe, jednostki 
organizacyjne samorządów i władz centralnych, partnerzy międzynarodowi (Białoruś, Litwa, 
Rosja). 

Przedsiębiorcy. 

Potrzeba 

realizacji 

projektu 

Silne strony i szanse, które projekt szczególnie wykorzystuje lub wzmacnia w długim 
okresie. 

Bogate dziedzictwo kulturowe. Unikalne w skali europejskiej środowisko przyrodnicze. 
Przygraniczne położenie sprzyjające rozwojowi turystyki. Ekologizacja postaw: 
zainteresowanie przyrodą, zdrową żywnością, dbałość o zdrowie, wzrost aktywności 
fizycznej. Wzrost zainteresowania turystyką kwalifikowaną. Koncentracja potencjałów 
turystycznych na wybranych obszarach. Rozpoznawalne marki turystyczne. Bardzo dobre 
warunki do rozwoju rolnictwa oraz przedsiębiorczości opartej na surowcach rolnych.  

Słabe strony i zagrożenia, które projekt szczególnie ogranicza w długim okresie. 

Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Słabo rozwinięta oferta turystyczna. 
Niewystarczający poziom infrastruktury turystycznej. Relatywnie mała liczba turystów 
odwiedzająca obszar partnerstwa. Niezadowalająca liczba powiązanych szlaków 
turystycznych. Ujemne saldo migracji. Relatywnie wysoki poziom bezrobocia oraz 
zagrożenie wykluczeniem ekonomicznym części społeczeństwa. Niski poziom dochodów 
ludności. Niski poziom atrakcyjności miejsca zamieszkania. Mała liczba wspólnych 
projektów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy. Miasta powiatowe tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze. Drenaż usług przez silne ośrodki miejskie spoza 
partnerstwa.  

Odbiorcy 

projektu Turyści, mieszkańcy, przedsiębiorcy. 

Koncepcja 

projektu 

Projekt obejmuje dwa podprojekty. 

Podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej turystyki wodnej CHa – KA – Bi, 
obejmujący 30 zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem aktywnej turystyki w obszarze 
rzeki Czarna Hańcza, Kanału Augustowskiego oraz doliny Biebrzy, w skrócie: Cha – KA – Bi. 
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Podprojekt nr 2: Budowa systemu ścieżek i szlaków oraz miejsc rekreacji na obszarze 
Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego obejmujący 23 zadania inwestycyjne 
dotyczące stworzenia  i modernizacji: tras wodnych, rowerowych, ścieżek dydaktycznych, 
miejsc rekreacji, punktowych atrakcji turystycznych i tworzenie sieci powiązań z już 
istniejącymi, a także planowanymi poza obszarem partnerstwa. 

Lista zadań znajduje się w załączniku.  

Zgodność z 

celami 
Projekt realizuje z dużą siłą i bezpośrednio obydwa cele strategiczne: 1. Rozwój turystyki, 2. 
Poprawa warunków życia. 

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu: 2022 – 2030.  

Terytorialny 

zasięg projektu 

Obszar realizacji: Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Sokólski, Miasto Augustów, 
Gmina Augustów, Gmina Płaska, Gmina Sztabin, Gmina Lipsk, Gmina Dąbrowa Białostocka, 
Gmina Goniądz, Gmina Janów, Gmina Jaświły, Gmina Mońki, Gmina Suchowola, Gmina 
Korycin, Gmina Nowinka, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Jasionówka, Gmina Krypno, 
Gmina Kuźnica, Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo, Gmina Rajgród, Gmina Giby, Gmina 
Suwałki. 

Obszar realizacji koncentruje się w pasie geograficznym doliny Czarnej Hańczy, Kanału 
Augustowskiego oraz Biebrzy.  

Obszar oddziaływania dotyczy głównie Powiatów Augustowskiego  i Monieckiego, 
pośrednio – cały obszar partnerstwa.  

Komplementar

ność z innymi 

projektami  

Silna i bezpośrednia komplementarność:  PS nr 2 ZARZĄDZANIE I PROMOCJA 
TURYSTYCZNEGO OBSZARU ABPT. 

Silna lub bezpośrednia komplementarność: PS 3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT, PS 4 
REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT. 

Słaba i/lub pośrednia komplementarność: PS 5 NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA 
OBSZARU ABPT. 

Produkty i 

rezultaty  

Podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej turystyki wodnej CHa – KA – 
Bi 

Wskaźniki produktu 

Liczba wybudowanych/ wyremontowanych obiektów aktywnej 
infrastruktury wodnej [szt.] 

41 

Liczba wybudowanych/ wyremontowanych obiektów aktywnej 
infrastruktury pieszo-rowerowej [szt.] 

5 

Liczba utworzonych miejsc rekreacji i wypoczynku [szt.] 39 

Liczba punktów informacji turystycznej  [szt.] 4 

Liczba utworzonych/ wybudowanych jednostek/ obiektów 
zarządzania turystyką [szt.] 

4 

Liczba zrewitalizowanych budynków [szt.] 3 

Liczba zrewitalizowanych obiektów i przestrzeni (poza budynkami) 
[szt.] 

3 
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Wskaźniki rezultatu 

Liczba utworzonych lub zmodernizowanych ścieżek lub szlaków 
turystycznych [szt.] 

25 

Liczba utworzonych lub istotnie zmodernizowanych atrakcji 
turystycznych [szt.] 

11 

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w formule PPP [szt.] 10 

 
Podprojekt nr 2: Budowa systemu ścieżek i szlaków oraz miejsc rekreacji na obszarze 
Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego 

Wskaźniki produktu 

Liczba wybudowanych/ wyremontowanych obiektów turystycznej  
infrastruktury dziedzictwa kulturowego [szt.] 

5 

Liczba wybudowanych/ wyremontowanych obiektów aktywnej 
infrastruktury pieszo-rowerowej [szt.] 

21 

Liczba utworzonych miejsc rekreacji i wypoczynku [szt.] 10 

Liczba punktów informacji turystycznej  [szt.] 1 

Wskaźniki rezultatu  

 

 

 

 

Liczba utworzonych lub zmodernizowanych ścieżek lub szlaków 
turystycznych [szt.] 

25 

Liczba utworzonych lub istotnie zmodernizowanych atrakcji 
turystycznych [szt.] 

15 

Liczba kwater agroturystycznych objętych wsparciem [szt.] 100 
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Tabela 10. Fiszka projektu strategicznego nr 2: ZARZĄDZANIE I PROMOCJA 
TURYSTYCZNEGO OBSZARU  ABPT 

Tytuł projektu ZARZĄDZANIE I PROMOCJA TURYSTYCZNEGO OBSZARU  ABPT 

Lider projektu Partnerstwo Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny 

Partnerzy 

Samorządy – partnerzy porozumienia: Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat 
Sokólski. 

Inne organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne samorządów i władz centralnych, 
partnerzy międzynarodowi (w tym Białoruś, Litwa, Rosja). 

Przedsiębiorcy. 

Potrzeba 

realizacji 

projektu 

Silne strony i szanse, które projekt szczególnie wykorzystuje lub wzmacnia w długim 
okresie. 

Bogate dziedzictwo kulturowe. Unikalne w skali europejskiej środowisko przyrodnicze. 
Ekologizacja postaw: zainteresowanie przyrodą, zdrową żywnością, dbałość o zdrowie, 
wzrost aktywności fizycznej. Wzrost zainteresowania turystyką kwalifikowaną. 
Rozpoznawalne marki turystyczne. Rewolucja technologiczno-informatyczna. Duża liczba 
samorządów skupiona w ramach partnerstwa.  

Słabe strony i zagrożenia, które projekt szczególnie ogranicza w długim okresie. 

Niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców. Słabo rozwinięta oferta turystyczna. 
Niewystarczający poziom infrastruktury turystycznej. Relatywnie mała liczba turystów 
odwiedzająca obszar partnerstwa. Brak integracji oferty turystycznej i wspólnej promocji 
obszaru. Niski poziom zaufania młodzieży do instytucji, przedsiębiorców, władz, organizacji 
pozarządowych. Niski poziom usług społecznych związanych z kulturą, sportem i rekreacją 
w percepcji mieszkańców. Niska aktywność sportowa i kulturalna mieszkańców. Relatywnie 
duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej. Ujemne saldo migracji. Relatywnie 
wysoki poziom bezrobocia oraz zagrożenie wykluczeniem ekonomicznym części 
społeczeństwa. Niski poziom dochodów ludności. Mała liczba wspólnych projektów 
inwestycyjnych realizowanych przez samorządy. Niski poziom współpracy w triadzie: nauka 
– biznes – samorząd w obszarze turystyki. Postrzeganie przez część mieszkańców obszarów 
chronionych jako bariery rozwoju. Zagrożenia polityczne wynikające z peryferyjnego 
położenia. Antropopresja na środowisko przyrodnicze w wyniku rozwoju turystyki. Drenaż 
usług przez silne ośrodki miejskie spoza partnerstwa.  

Odbiorcy 

projektu Turyści, mieszkańcy, przedsiębiorcy. 

Koncepcja 

projektu 

Projekt obejmuje dwa podprojekty. 

Podprojekt nr 1: Zarządzanie ofertą turystyczną na obszarze Augustowsko – Biebrzańskiego 

Parku Turystycznego - zaplanowano stworzenie spójnego systemu zarządzania ofertą 

turystyczną obszaru. 

Podprojekt nr 2: Promocja obszaru Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego 

polega na realizacji wybranych działań promocyjnych obszaru partnerstwa skupionych 

dodatkowo wokół budowania relacji wewnętrznych, utrzymywania kontaktów z byłymi 

mieszkańcami i wiedzy mieszkańców o obszarze partnerstwa. 
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Szerszy opis i lista zadań znajdują się w załączniku. 

Zgodność z 

celami 
Projekt realizuje z dużą siłą i bezpośrednio cel strategiczny: 1. Rozwój turystyki oraz 
bezpośrednio i słabo cel strategiczny 2. Poprawa warunków życia. 

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu: 2022 – 2030.  

Terytorialny 

zasięg projektu 

Obszar realizacji: cały obszar partnerstwa. 

Obszar oddziaływania: cały obszar partnerstwa. 

Komplementar

ność z innymi 

projektami  

Silna i bezpośrednia komplementarność:  PS nr 1 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT, PS 
3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT, PS 4 REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT. 

Silna lub bezpośrednia komplementarność: PS 5 NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA 
OBSZARU ABPT. 

Produkty i 

rezultaty  

Podprojekt nr 1: Zarządzanie ofertą turystyczną na obszarze Augustowsko – 
Biebrzańskiego Parku   Turystycznego  

Wskaźniki produktu 

Liczba portali informacyjno-ofertowych [szt.] 2 

Liczba utworzonych jednostek organizacyjnych [szt.] 3 

Liczba produktów i usług promowanych na portalu [szt./rok] 300 

Liczba pakietów usług oferowanych na portalu [szt./rok] 50 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba firm oferujących usługi na portalu [szt./rok] 150 

Liczba utworzonych miejsc pracy [etat/rok] 14 

Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zaangażowanych 
w przedsięwzięcie [osoby/rok] 

200 

Liczba współpracujących organizacji pozarządowych [szt./rok] 10 

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w formule PPP [szt.] 2 

Podprojekt nr 2: Promocja obszaru Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego  

Wskaźniki produktu 

Liczba zorganizowanych wydarzeń promocyjnych [szt./rok] 57 

Liczba kampanii promocyjnych [szt.] 1 

Liczba przewodników on-line [szt.] 1 

Liczba wytyczonych lub oznakowanych szlaków turystycznych [szt.] 20 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba zaangażowanych ambasadorów [osoby/rok] 10 

Liczba uczestników wydarzeń promocyjnych [osoby/rok] 8500 
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Tabela 11. Fiszka projektu strategicznego nr 3: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT 

Tytuł projektu INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT 

Lider projektu  Partnerstwo Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny 

Partnerzy 

Samorządy – partnerzy porozumienia: Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat 
Sokólski, Miasto Augustów, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Suchowola, Gmina 
Trzcianne, Gmina Jasionówka, , Gmina Kuźnica, Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo, 
Gmina Rajgród. 

Inne podmioty: Fundacja "Prawo do radości”, inne organizacje pozarządowe, jednostki 
organizacyjne samorządów i władz centralnych.  

Przedsiębiorcy. 

Potrzeba 

realizacji 

projektu 

Silne strony i szanse, które projekt szczególnie wykorzystuje lub wzmacnia w długim 
okresie. 

Unikalne w skali europejskiej środowisko przyrodnicze. Ekologizacja postaw: 
zainteresowanie przyrodą, zdrową żywnością, dbałość o zdrowie, wzrost aktywności 
fizycznej. Rozwój srebrnej gospodarki. Niewykorzystane budynki, obiekty, przestrzenie. 
Więzi i tradycje rodzinne, lokalny patriotyzm. Wysoki ogólny poziom bezpieczeństwa. 

Słabe strony i zagrożenia, które projekt szczególnie ogranicza w długim okresie. 

Słabo rozwinięta oferta turystyczna. Relatywnie mała liczba turystów odwiedzająca 
obszar partnerstwa. Niski poziom usług społecznych związanych z kulturą, sportem i 
rekreacją w percepcji mieszkańców. Niska aktywność sportowa i kulturalna mieszkańców. 
Relatywnie duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej. Starzejące się 
społeczeństwo. Ujemne saldo migracji. Mała liczba wspólnych projektów inwestycyjnych 
realizowanych przez samorządy. Niedoinwestowanie infrastruktury służby zdrowia i 
opieki społecznej. Miasta powiatowe tracące funkcje społeczno-gospodarcze. 
Postrzeganie przez część mieszkańców obszarów chronionych jako bariery rozwoju. 
Zagrożenia polityczne wynikające z peryferyjnego położenia. Niepewność sytuacji 
politycznej, gospodarczej i pandemicznej w Europie.  

Odbiorcy 

projektu Turyści, mieszkańcy, przedsiębiorcy.  

Koncepcja 

projektu 

Projekt strategiczny polega na rozwoju i podniesieniu jakości usług społecznych 
skoncentrowanych wokół zagadnień zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych. W 
ramach projektu zaplanowano takie zadania jak: budowa/ modernizacja domów seniora, 
domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia terapeutycznego, gminnych centrów 
usług medycznych, rozwoju usług sanatoryjnych, uzdrowiskowych, medycznych (w tym 
wsparcia szpitali powiatowych), rozwoju usług przyrodolecznictwa. 

Lista zadań znajduje się w załączniku. 

Zgodność z 

celami 
Projekt realizuje z dużą siłą i bezpośrednio cel strategiczny 1. Rozwój turystyki oraz 
bezpośrednio ale z mniejszą siłą cel strategiczny 2. Poprawa warunków życia. 

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu: 2022 – 2030.  
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Terytorialny 

zasięg projektu 

Obszar realizacji: Powiat Augustowski, Powiat Moniecki, Powiat Sokólski, Miasto 
Augustów, Gmina Dąbrowa Białostocka, Gmina Suchowola, Gmina Trzcianne, Gmina 
Jasionówka, , Gmina Kuźnica, Gmina Sokółka, Gmina Szudziałowo, Gmina Rajgród. 

Obszar pośredniego oddziaływania – cały obszar partnerstwa.  

Komplementarno

ść z innymi 

projektami  

Silna i bezpośrednia komplementarność:  PS 4 REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT. 

Silna lub bezpośrednia komplementarność: PS nr 1 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ 
ABPT, PS nr 2 ZARZĄDZANIE I PROMOCJA TURYSTYCZNEGO OBSZARU ABPT.  

Słaba i/lub pośrednia komplementarność: PS 5 NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA 
OBSZARU ABPT. 

Produkty i 

rezultaty  

  
Wskaźniki produktu 
 

Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych 
budynków, w których są realizowane usługi społeczne [szt.] 

14 

Liczba wspartych podmiotów leczniczych [szt.] 10 

Liczba budynków i obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami [szt.] 

9 

Liczba utworzonych miejsc rekreacji i wypoczynku [szt.] 7 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba wspartych w programie miejsc realizacji usług aktywizacji 
społeczno-zawodowej [szt.] 

1 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług opiekuńczych 
[szt.] 

7 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych 
[szt.] 

11 

Liczba utworzonych lub istotnie zmodernizowanych atrakcji 
turystycznych [szt.] 

9 

Liczba przedsięwzięć zrealizowanych w formule PPP [szt.] 1 
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Tabela 12. Fiszka projektu strategicznego nr 4: REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT 

Tytuł projektu REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT 

Lider projektu  Partnerstwo Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny 

Partnerzy 

Samorządy – partnerzy porozumienia: Powiat Moniecki, Gmina Goniądz, Gmina Krynki, 
Gmina Kuźnica, Gmina Lipsk, Gmina Mońki, Gmina, Suchowola, Gmina Jaświły, Gmina 
Rajgród, Gmina Sokółka, Gmina Jasionówka, Gmina Bargłów Kościelny.   

Organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne samorządów i władz centralnych.  

Przedsiębiorcy.   

Potrzeba 

realizacji 

projektu 

Silne strony i szanse, które projekt szczególnie wykorzystuje lub wzmacnia w długim 
okresie. 

Bogate dziedzictwo kulturowe. Unikalne w skali europejskiej środowisko przyrodnicze. 
Rozwój srebrnej gospodarki. Duża liczba samorządów skupiona w ramach partnerstwa. 
Niewykorzystane budynki, obiekty, przestrzenie. Więzi i tradycje rodzinne, lokalny 
patriotyzm. Wysoki ogólny poziom bezpieczeństwa. 

Słabe strony i zagrożenia, które projekt szczególnie ogranicza w długim okresie. 

Niski poziom zaufania młodzieży do instytucji, przedsiębiorców, władz, organizacji 
pozarządowych. Niski poziom usług społecznych związanych z kulturą, sportem i rekreacją 
w percepcji mieszkańców. Niska aktywność sportowa i kulturalna mieszkańców. 
Relatywnie duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej. Starzejące się 
społeczeństwo. Ujemne saldo migracji. Relatywnie wysoki poziom bezrobocia oraz 
zagrożenie wykluczeniem ekonomicznym części społeczeństwa. Niski poziom dochodów 
ludności. Niski poziom atrakcyjności miejsca zamieszkania. Mała liczba wspólnych 
projektów inwestycyjnych realizowanych przez samorządy. Miasta powiatowe tracące 
funkcje społeczno-gospodarcze.  

Odbiorcy 

projektu Turyści, mieszkańcy. 

Koncepcja 

projektu 

W ramach projektu zaplanowano zadania dotyczące rewitalizacji parków miejskich, 
cennych obiektów zabytkowych, przestrzeni miejskich (centrów miast), budynków 
użyteczności publicznej zdegradowanych technicznie. Wiele z planowanych do 
rewitalizacji technicznej obiektów to zabytki o dużej kulturowej wartości. Część z 
zaplanowanych do rewitalizacji obiektów stanie się atrakcjami turystycznymi.  

Lista zadań znajduje się w załączniku. 

Zgodność z 

celami 
Projekt realizuje z dużą siłą i bezpośrednio cel strategiczny 2. Poprawa warunków życia 
oraz pośrednio i z mniejszą siłą cel strategiczny 1. Rozwój turystyki. 

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu: 2022 – 2030.  

Terytorialny 

zasięg projektu 

Obszar realizacji: Powiat Moniecki, Gmina Goniądz, Gmina Krynki, Gmina Kuźnica, Gmina 
Lipsk, Gmina Mońki, Gmina, Suchowola, Gmina Jaświły, Gmina Rajgród, Gmina Sokółka, 
Gmina Jasionówka, Gmina Bargłów Kościelny.   

Obszar pośredniego oddziaływania – cały obszar partnerstwa.  
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Komplementarno

ść z innymi 

projektami  

Silna i bezpośrednia komplementarność:  PS nr 3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT. 

Silna lub bezpośrednia komplementarność: PS nr 1 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ 
ABPT, PS nr 2 ZARZĄDZANIE I PROMOCJA TURYSTYCZNEGO OBSZARU ABPT, PS 5 
NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA OBSZARU ABPT. 

Produkty i 

rezultaty  

  
 
Wskaźniki produktu 
 

Liczba zrewitalizowanych budynków [szt.] 17 

Liczba zrewitalizowanych obiektów i przestrzeni (poza budynkami) 
[szt.] 

28 

Liczba budynków i obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami [szt.] 

20 

Liczba projektów rewitalizacyjnych mających wpływ na sferę 
gospodarczą [szt.] 

9 

Liczba obiektów poddanych rewitalizacji przyrodniczej [szt.]  5 

Liczba utworzonych miejsc rekreacji i wypoczynku [szt.] 24 

Wskaźniki rezultatu 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem [szt.] 7 

Liczba utworzonych lub istotnie zmodernizowanych atrakcji 
turystycznych [szt.] 

13 

Liczba  obiektów zabytkowych objętych wsparciem [szt.] 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 
 

Tabela 13. Fiszka projektu strategicznego nr 5: NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA 
OBSZARU ABPT 

Tytuł projektu NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA OBSZARU ABPT 

Lider projektu Partnerstwo Augustowsko – Biebrzański Park Turystyczny 

Partnerzy 

Samorządy – partnerzy porozumienia: Gmina Knyszyn, Gmina Kuźnica, Gmina Sokółka, 
Gmina Jasionówka, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Dąbrowa Białostocka.  

Organizacje pozarządowe, jednostki organizacyjne samorządów i władz centralnych.  

Potrzeba 

realizacji 

projektu 

Silne strony i szanse, które projekt szczególnie wykorzystuje lub wzmacnia w długim 
okresie. 

Unikalne w skali europejskiej środowisko przyrodnicze. Niewystarczający poziom 
infrastruktury turystycznej. Ekologizacja postaw: zainteresowanie przyrodą, zdrową 
żywnością, dbałość o zdrowie, wzrost aktywności fizycznej. Niewykorzystane budynki, 
obiekty, przestrzenie.  

Słabe strony i zagrożenia, które projekt szczególnie ogranicza w długim okresie. 

Niski poziom usług społecznych związanych z kulturą, sportem i rekreacją w percepcji 

mieszkańców. Niski poziom atrakcyjności miejsca zamieszkania. Miasta powiatowe 
tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Zmiany klimatyczne. Antropopresja na 
środowisko przyrodnicze w wyniku rozwoju turystyki.  

Odbiorcy 

projektu Turyści, mieszkańcy. 

Koncepcja 

projektu 

Projekt strategiczny jest uzupełnieniem infrastruktury turystycznej i społecznej, obejmuje 
6 zadań inwestycyjnych dotyczących zagospodarowania otoczenia zbiorników wodnych, 
cieków i rzek oraz budowy lub modernizacji zbiorników retencyjnych, także z 
planowanym wykorzystaniem turystycznym. 

Lista zadań znajduje się w załączniku. 

Zgodność z 

celami 
Projekt realizuje z dużą siłą i bezpośrednio cel strategiczny 2. Poprawa warunków życia 
oraz bezpośrednio i z mniejszą siłą cel strategiczny 1. Rozwój turystyki. 

Okres realizacji Przewidywany okres realizacji projektu: 2022 – 2030.  

Terytorialny 

zasięg projektu 

Obszar realizacji: Gmina Knyszyn, Gmina Kuźnica, Gmina Sokółka, Gmina Jasionówka, 
Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Dąbrowa Białostocka. 

Obszar oddziaływania: Gmina Knyszyn, Gmina Kuźnica, Gmina Sokółka, Gmina 
Jasionówka, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Dąbrowa Białostocka. 

Komplementarno

ść z innymi 

projektami  

Silna lub bezpośrednia komplementarność: PS nr 1 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ 
ABPT, PS nr 2 ZARZĄDZANIE I PROMOCJA TURYSTYCZNEGO OBSZARU ABPT, PS 4 
REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT. 

Słaba i/lub pośrednia komplementarność: PS nr 1 ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT, 
PS nr 3 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT. 
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Produkty i 

rezultaty  

  
 
Wskaźniki produktu 
 
 

Liczba wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych 
zbiorników wodnych [szt.] 

2 

Liczba utworzonych miejsc rekreacji i wypoczynku [szt.] 6 

Liczba obiektów poddanych rewitalizacji przyrodniczej [szt.]  3 

Wskaźniki rezultatu 

Ludność mająca dostęp do nowej lub udoskonalonej niebiesko-
zielonej infrastruktury [osoby]. Liczba mieszkańców 
poszczególnych gmin, na terenie których realizowane są zadania 
w ramach projektu. 

48 000 
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4. Warunki i procedury obowiązujące w 

realizacji strategii  

4.1. Zasady realizacji strategii 

System wdrażania strategii będzie przebiegał zgodnie z szeregiem reguł 

wynikających z liczby zaangażowanych partnerów i interesariuszy, ważności strategii 

dla rozwoju obszaru ABPT, wymagań potencjalnych grantodawców. Zasady systemu 

realizacji strategii wynikają także z przekonania gospodarzy strategii (Partnerstwa 

Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny) o ich istotności dla uzyskania dobrych 

efektów współpracy. Do tych zasad należą: partnerstwo, koordynacja, 

subsydiarność, integracja i koncentracja, zrównoważony rozwój, równość i 

niedyskryminacja oraz cyfryzacja. 

Pierwszą z zasad, wpisaną w misję rozwoju partnerstwa ABPT, leżącą u podstaw 

tworzenia strategii jest partnerstwo, które oznacza współudział, współdecydowanie 

i współodpowiedzialność różnych podmiotów za strategię i jej efekty na każdym z 

etapów współpracy. Ważność tej zasady uwidoczniona jest w systemie partycypacji 

społecznej, udziale różnych podmiotów na etapie tworzenia dokumentu, w 

strukturze zarządzania wdrażaniem oraz na etapie ewaluacji.  

Udział wielu podmiotów we wdrażaniu strategii wymaga dobrej koordynacji 

zaplanowanych działań przez partnerstwo i dobrze rozpisanych ról poszczególnych 

partnerów i interesariuszy.  Ważność tej zasady uwidoczniona jest w strukturze 

zarządzania wdrażaniem strategii.  

Kolejną istotną zasadą realizacji zaplanowanych projektów i zadań jest 

subsydiarność.  Zapewnia wydatkowanie środków publicznych na możliwie 

najniższym poziomie administracyjnym i wykonawczym, z jednoczesnym 

zapewnieniem wysokiej efektywności. Zasada subsydiarności ma szczególne 

odzwierciedlenie w podziale projektów strategicznych na zadania i podzadania, 

umożliwiającym zaprojektowanie oraz wykonanie przedsięwzięć inwestycyjnych i 

nieinwestycyjnych bezpośrednio przez samorządy i innych partnerów. 

Zapisy strategii oraz system wdrażania szczególną rolę przypisują integracji celów, 

posiadanych zasobów i endogenicznych potencjałów oraz potrzeb rozwojowych. 

Takie podejście prowadzi także do koncentracji interwencji w obszarach, gdzie są 
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największe problemy i/lub największe szanse rozwojowe. Cele strategii są zgodne z 

celami rozwoju kraju i województwa, wzmacniając rozwój regionu w obszarach, w 

których także władze regionalne i centralne zaplanowały stosowne interwencje.  

Obszar realizacji strategii należy do przyrodniczych unikatów w skali europejskiej. 

Wykorzystanie tych potencjałów musi odbywać się zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, która pozwala budować przewagi konkurencyjne na 

bazie zasobów przyrody, pod warunkiem, że zagwarantowano przyszłym 

pokoleniom co najmniej takiej jakości środowisko, z jakiego korzystają obecne 

pokolenia. 

Etap wdrażania strategii musi uwzględniać równość i niedyskryminację  grup 

społecznych i osób pod żadnym względem, w szczególności: rasy, płci, orientacji  

seksualnej, pochodzenia etnicznego, religii, światopoglądu, wieku, statusu 

społecznego lub materialnego.  

Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych ułatwia współpracę i 

zarządzanie, umożliwia poprawę jakości życia w wielu obszarach, rozszerza dostęp 

do efektów projektów inwestycyjnych i społecznych. W ramach realizacji strategii 

planuje się cyfryzację procesów zarządczych, współpracy i wykorzystanie  

technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach planowanych zadań 

inwestycyjnych.  

4.2. System wdrażania 

W rozdziale zaprezentowano ogólny opis systemu wdrażania strategii. 

Uwzględniono doświadczenie samorządów – partnerów oraz inne rozwiązania 

funkcjonujące w kraju. Szczegółowe zasady działania i procedury zostaną określone 

na etapie powstawania jednostki zarządzającej. 

Wdrażanie strategii wymaga zinstytucjonalizowania. W momencie powstawania 

niniejszego dokumentu nie podjęto jeszcze decyzji o formalnym kształcie jednostki 

organizacyjnej. Wynika to z trwającego procesu decyzyjnego na poziomie krajowym  

i regionalnym odnośnie kształtu dalszego funkcjonowania Lokalnych Grup Działania, 

ich składu i zasad działania oraz możliwości finansowania projektów ujętych w 

strategii. Partnerzy – sygnatariusze porozumienia terytorialnego Augustowsko-

Biebrzański Park Turystyczny wchodzą w skład czterech powiatów i czterech 

aktualnie funkcjonujących Lokalnych Grup Działania. Opisując system wdrażania 

strategii przyjęto założenie, że powstanie związek lub stowarzyszenie samorządów – 

członków porozumienia terytorialnego i taka jednostka będzie zarządzać realizacją 
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strategii. Koszty zarządzania realizacją strategii będą ponoszone ze źródeł 

zewnętrznych i/lub częściowo ze środków własnych.  

Komitet Sterujący 

Podstawowym organem decyzyjnym wdrażania strategii będzie Komitet Sterujący, 

w skład którego wejdą członkowie Rady Partnerstwa: starostowie, burmistrzowie i 

wójtowie samorządów ABPT.  

Ryc. 5.  Schemat wdrażania strategii 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Do zadań Komitetu Sterującego należy: 

 nadzór nad wdrażaniem, monitoringiem oraz ewaluacją strategii, 

 inicjowanie i zatwierdzanie zmian zapisów strategii,   

 podejmowanie kluczowych decyzji i dysponowanie kluczowymi zasobami 

niezbędnymi do wdrożenia strategii, 

 wybór członków Grupy Roboczej i Koordynatora Grupy Roboczej, 

 wybór członków Rady Programowej i Przewodniczącego Rady Programowej, 

 powoływanie i odwoływanie Branżowych Zespołów Koordynacyjnych, 

 wspieranie pracy Grupy Roboczej, 

 lobbing na rzecz realizacji strategii na poziomie krajowym i regionalnym. 

Grupa Robocza  

Organem operacyjnym wdrażania strategii będzie Grupa Robocza. W skład Grupy 

Roboczej wejdą przedstawiciele partnerów ABPT oraz liderów i realizatorów 

projektów strategicznych.  

Do zadań Grupy Roboczej należy:  

 koordynacja realizacji projektów, podprojektów, zadań lub podzadań ujętych 

w strategii, 

 raportowanie postępów ich realizacji oraz rozpoznanego ryzyka, 

 aktualizacja diagnozy oraz strategii, 

 przygotowanie posiedzeń Komitetu Sterującego oraz Rady Programowej, 

 promocja i informacja dotycząca wdrażania strategii, 

 inne czynności operacyjne. 

W ramach Grupy Roboczej mogą być powoływane Zespoły Koordynacyjne. W skład 

tych Zespołów będą wchodzić reprezentanci partnerów, liderów projektów, a także 

interesariuszy i innych osób wg bieżącego zapotrzebowania. Do zadań Zespołów 

Koordynacyjnych, będzie należeć: 

 koordynacja realizacji projektów, podprojektów, zadań lub podzadań ujętych 

w strategii, 

 doradztwo operacyjne interesariuszy dla Realizatorów, 

 rozpoznanie szczególnych uwarunkowań i przygotowanie rozwiązań 

ważnych dla strategii lub projektu/ grupy zadań, np. aspekty partnerstwa 

publiczno-prywatnego, pozyskiwania środków zewnętrznych, promocji, 

zarządzania, aspektów prawa wodnego, itp. 
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Szczególną rolą Zespołów Koordynacyjnych będzie doradzanie i opiniowanie 

konkretnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w realizacji projektów i 

zadań. Na przykład Zespół Koordynacyjny, w skład którego będą wchodziły: 

 osoby niepełnosprawne - będzie doradzał realizatorom w jaki sposób zadbać 

o spełnienie zasad dostępności w realizowanym zadaniu, 

 pracownicy ośrodków pomocy społecznej - będzie doradzał realizatorom w 

jaki sposób lepiej zaplanować projekt społeczny, 

 itp.  

Zespoły Koordynacyjne będą miały istotne znaczenie w partycypacji społecznej na 

etapie wdrażania.  

Realizatorzy 

Realizatorami projektów, podprojektów, zadań  i podzadań w ramach strategii będą 

samorządy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty. Realizatorzy 

będą mogli realizować projekty, podprojekty, zadania lub grupy zadań wspólnie 

(jako Zespoły Realizatorów) lub osobno, w zależności od potrzeb. Typowym 

przykładem Zespołu Realizatorów będą np. dwa samorządy realizujące wspólnie 

jakieś zadanie. Realizatorzy korzystają ze wsparcia Zespołów Koordynacyjnych oraz 

raportują im wykonanie zadań.  

Rada Programowa 

W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele z co najmniej następujących 

grup interesariuszy: biznesu, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, 

organów i instytucji o szczególnym znaczeniu dla realizacji strategii z obszarów 

zarządzania wodami, parkami narodowymi, lasami i turystyką.  

Rada pełni funkcję doradczą i opiniodawczą. Skład Rady Programowej zapewnia 

szeroką partycypację społeczną na wysokim poziomie decyzyjnym. 

Zmiana strategii 

Procedura zmiany strategii ma na celu dostosowanie zapisów dokumentu do zmian 

zachodzących w otoczeniu lub wynikających z dynamiki realizacji strategii.  
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Propozycję zmian dokumentu może zgłosić: 

 Przewodniczący Rady Programowej w jej imieniu, 

 Koordynator grupy Roboczej w imieniu Grupy Roboczej, 

 każdy członek Komitetu Sterującego (lub Rady Partnerstwa do momentu 

ukonstytuowania się Komitetu Sterującego). 

Decyzję o zmianie strategii podejmuje Komitet Sterujący po uzyskaniu opinii Rady 

Programowej. Procedura zmiany odbywa się zgodnie z zasadami głosowania 

ustalonymi w regulaminie działania Komitetu Sterującego (Rady Partnerstwa).  

Do czasu instytucjonalizacji partnerstwa i powstania w/w organów, zmiana strategii 

odbywa się w oparciu o zasady określone w porozumieniu terytorialnym i zasadach 

działania Rady Partnerstwa.   

Szczegółowe zasady funkcjonowania Komitetu Sterującego, Grupy Roboczej i Rady 

Programowej oraz innych jednostek powstałych na potrzeby realizacji strategii, 

zostaną określone przez Komitet Sterujący we współpracy z w/w organami.  
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5. System monitoringu i oceny skuteczności 

realizacji strategii 

Określono wskaźniki produktów i rezultatów bezpośrednich odnoszące się do 

projektów strategicznych, będące jednym z elementów monitoringu oraz wskaźniki 

rezultatów strategicznych będące miernikami celów strategicznych i podstawą 

oceny strategii.  

Aspekt uspołecznienia procesu monitoringu i ewaluacji opisano w rozdziale 6. Opis 

procesu zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych. 

5.1. Wskaźniki produktów i rezultatów 

Wskaźniki produktów i rezultatów realizacji poszczególnych projektów 

strategicznych zostały określone na podstawie analizy planowanych zadań w 

ramach tych projektów i zostały umieszczone w fiszkach projektów w rozdziale 

poprzednim. Część planowanych zadań inwestycyjnych w momencie 

opracowywania strategii była w początkowej fazie koncepcyjnej lub były one jeszcze 

tylko pomysłami na przedsięwzięcia. Z tego powodu wskaźniki produktów, a 

zwłaszcza rezultatów dotyczące poszczególnych projektów strategicznych zostały 

określone na pewnym poziomie ogólności. Wskaźniki dobierano korzystając z 

doświadczeń poprzedniego okresu programowania funduszy unijnych, wskaźników 

dedykowanych monitorowaniu interwencji w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego 

na lata 2021 – 2027. Sformułowano także własne wskaźniki uwzględniając specyfikę 

proponowanych projektów. 

W przyszłości, po realizacji wstępnych analiz wykonalności oraz w momencie 

uszczegółowienia programów regionalnych i krajowych, prawdopodobnie będzie 

potrzebna aktualizacja w tym zakresie, zwłaszcza wskaźników rezultatu.  
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5.2. Monitorowanie procesu wdrażania strategii  

Monitorowanie wdrażania strategii, to co do zasady obserwowanie w czasie 

rzeczywistym procesu realizacji projektów i powstawania w ich ramach produktów. 

Monitorowanie polega na systematycznym zbieraniu i przetwarzaniu danych 

opisujących postęp realizacji projektów strategicznych i skupia się przede wszystkim 

na terminowości realizacji zadań i osiągania produktów w zaplanowanych 

terminach. Tak rozumiany monitoring spełnia także rolę systemu wczesnego 

ostrzegania o ewentualnych nieprawidłowościach. Ze względu na to, że niektóre 

zadania w ramach projektów strategicznych były na etapie tworzenia strategii we 

wstępnej fazie planowania, a niektóre w fazie pomysłów, harmonogram realizacji 

strategii nie zawiera szczegółowego podziału na lata realizacji. Z tych też powodów 

rezultaty projektów strategicznych zostały określone na dużym poziomie ogólności. 

W związku z tym, wskaźniki rezultatów także przypisano do procesu monitorowania, 

a nie do ewaluacji. Uwzględniając fakt, że nie są określone szczegółowo także źródła 

finansowania projektów strategicznych, procesowi monitorowania przypisano także 

cele związane z  systematycznym monitorowaniem zewnętrznych źródeł wsparcia 

dla realizacji strategii.  

Podstawowy monitoring realizacji strategii będzie odbywał się każdego roku 

poprzez: 

 opis stanu realizacji zaplanowanych zadań z podaniem informacji o 

rzeczowym i finansowym postępie poszczególnych zadań, możliwościach 

finansowania zadań nierozpoczętych, problemach i pojawiających się 

ryzykach organizacyjnych i technicznych w realizacji zadań, 

 wykazanie zrealizowanych wskaźników produktu i rezultatu poszczególnych 

projektów strategicznych, 

 monitorowanie wskaźników celów strategicznych. 

Do procesu monitorowania zakłada się powołanie Zespołu Monitorującego. Zespół 

Monitorujący będzie powoływany przez Komitet Sterujący najpóźniej w pierwszym 

miesiącu każdego roku w celu opracowania raportu z monitoringu za rok ubiegły. 

Raport z realizacji zadań za rok poprzedni powinien powstać do końca marca roku 

następnego.  

Organem dokonującym oceny osiągania założonych wskaźników jest Komitet 

Sterujący. 
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5.3. Ewaluacja stopnia osiągnięcia celów strategicznych 

5.3.1. Wskaźniki rezultatu strategicznego i proces oceny 

Jako mierniki realizacji celów strategii przyjęto po dwa wskaźniki do każdego z 

celów. 

Dla celu strategicznego 1. Rozwój turystyki:  

 Liczba udzielonych noclegów ogółem [szt./rok], 

 Liczba podmiotów wg REGON Sekcja I dział 55 (działalność związana z 

zakwaterowaniem) [szt./rok]. 

Dla celu strategicznego 2. Poprawa jakości życia mieszkańców: 

 Rodziny którym na podstawie decyzji przyznano pomoc społeczną wg 

różnych przyczyn [szt./1000 Mk], 

 Aktywność sportowa i kulturalna [os./ 1000 Mk]. 

Zaprezentowano także wskaźnik: Łączny efekt migracji i urodzeń [osoby]. Wskaźnik 

ten nie jest miernikiem sukcesu realizacji strategii, a umieszczenie go w strategii jest 

wyrazem wagi jaką przykłada się do zjawisk demograficznych.  

Określając wskaźniki sukcesu dla celu strategicznego nr 1 przyjęto założenie, że 

planowany impuls inwestycyjny, organizacyjny i promocyjny powinien wpłynąć na 

wzrost liczby turystów odwiedzających region i w konsekwencji wzrost liczby 

udzielonych noclegów, co też będzie wynikiem wydłużenia czasu pobytu turystów 

na obszarze ABPT. Dobrym miernikiem rozwoju turystyki jest także liczba 

podmiotów gospodarczych wg sekcji I działu 55 PKD, czyli działalność związana z 

zakwaterowaniem.  

Określając wskaźniki celu strategicznego nr 2 Poprawa jakości życia mieszkańców 

przyjęto założenie zgodne z wiedzą o zjawiskach społeczno-gospodarczych, że 

wszystkie kierunki rozwoju i zaplanowane zadania, prowadzą do wzrostu jakości 

życia: rozwój turystyki dostarcza dochodów, infrastruktura społeczna, w tym 

zdrowotna, rekreacyjno-sportowa oraz związana z ochroną środowiska podnoszą 

jakość usług społecznych, a rewitalizacja ogranicza lub eliminuje rozwój 

niekorzystnych zjawisk społecznych na obszarach zdegradowanych. Na obszarach z 

rosnącym poziomem jakości  życia wywołanym w/w inwestycjami maleją zjawiska 

będące podstawą przyznawania środków z pomocy społecznej. Miernikiem sukcesu 

wzrostu jakości życia będzie spadek liczby decyzji o przyznaniu pomocy społecznej 

dla rodzin, przyznanych wg różnych przyczyn, na 1000 mieszkańców [szt./1000 Mk]. 

W statystyce publicznej do tych przyczyn należą: ubóstwo, sieroctwo,  bezdomność, 
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potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub 

ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego i inne.  

Tabela 14. Wskaźniki rezultatu strategicznego 

Cel 
strategiczny 

Wskaźnik rezultatu 
strategicznego (RS) 

Wartość 
Źródło 
danych 

Rok 
pomiaru Wartość bazowa 

 
Wartość 

docelowa (2030) 

1. Rozwój 
turystyki  

Liczba udzielonych 
noclegów ogółem 
[szt./rok] 

305 676 560 080 GUS 
2027 
2031 

Liczba podmiotów wg 
REGON Sekcja I dział 55 
(działalność związana z 
zakwaterowaniem) 
[szt./rok] 

160 337 GUS 
2027 
2031 

2. Poprawa 
jakości życia 
mieszkańców 

Rodziny, którym na 
podstawie decyzji 
przyznano pomoc 
społeczną wg różnych 
przyczyn 
[szt./1000 Mk] 

64,26 32,29 GUS 
2027 
2031 

Aktywność sportowa i 
kulturalna 
[os./ 1000 Mk] 

32,84 59,93 GUS 
2027 
2031 

Źródło: Opracowanie własne 

O poprawie jakości życia mieszkańców świadczy aktywność sportowa i rekreacyjna. 

W ramach realizacji celu drugiego zaproponowano liczne zadania inwestycyjne w 

zakresie infrastruktury społecznej, rekreacyjno-sportowej, dziedzictwa kulturowego, 

także wiele inwestycji turystycznych służyć będzie mieszkańcom. W związku z tym 

jako drugi wskaźnik realizacji celu zaproponowano aktywność sportową i kulturalną 

liczoną na 1000 mieszkańców. Wskaźnik jest sumą następujących agregatów 

statystycznych wg GUS: 

 liczba członków kół/ klubów/sekcji w ramach działalności centrów, domów, 

ośrodków kultury, klubów i świetlic (aktywność w obszarze kultury), 

 liczba osób ćwiczących w klubach sportowych w ramach działalności kultury 

fizycznej, sportu i rekreacji (aktywność w obszarze sportu i rekreacji), 

w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.  
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Przyjęto perspektywę oceny strategii w roku 2027 (wg stanu na 2026) i 2031 (wg 

stanu na 2030). Zaproponowane wskaźniki lub dane do ich wyliczenia będą 

dostępne bezpłatnie i publicznie w bazach danych GUS. Dostępność do danych 

sprawia, że ewaluacja nie będzie czasochłonna i będzie dość łatwa w realizacji. 

Zaplanowano ewaluację on-going, mid-term i ex-post. Ewaluacja on-going polega na 

sformułowaniu przez Komitet Sterujący po opracowaniu każdego roku raportu z 

monitoringu, stosownych rekomendacji: 

 zmian w projektach, kierunkach lub celach strategicznych, 

 zmian wskaźników zgodnie z potrzebami systemu monitorowania i ewaluacji 

oraz wymogów podmiotów zewnętrznych (grantodawców). 

Ewaluacja mid-term powinna zostać wykonana do końca 2027 roku. Ewaluacja ex-

post powinna zostać wykonana do końca 2031 roku. 

Celem ewaluacji będzie ocena interwencji według zidentyfikowanych potrzeb oraz 

efektów, które miała przynieść strategia. 

Badanie ewaluacyjne będzie wykonywane po to, aby wzmocnić jakość działań 

poprzez zwiększenie ich adekwatności, użyteczności, skuteczności, efektywności i 

trwałości.  

Aktualizacja strategii będzie dokonywana w przypadku, gdy taka potrzeba zostanie 

zidentyfikowana, w szczególności na podstawie wyników monitorowania lub 

ewaluacji. 

Zakłada się powołanie Zespołu Ewaluacyjnego. Zespół Ewaluacyjny będzie 

powoływany przez Komitet Sterujący najpóźniej w pierwszym miesiącu 2027 i 2031 

roku w celu opracowania raportu z ewaluacji odpowiednio: mid-term i ex-post. 

Raport ewaluacyjny może być zlecony częściowo lub w całości podmiotowi 

zewnętrznemu, ale odpowiedzialnym za jego przygotowanie w wersji końcowej 

będzie Zespół Ewaluacyjny.  
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5.3.2. Określenie docelowych wartości wskaźników  

Liczba udzielonych noclegów ogółem [szt./rok] 

Do analizy trendów będącej podstawą szacowania wskaźnika przyjęto okres od 2013 

(dość stabilny rozwój kraju po kryzysie gospodarczym) do 2019 roku (nie 

uwzględniono roku 2020 – efekt pandemii). W analizowanym okresie wzrost liczby 

udzielonych noclegów w Polsce wyniósł 48,3%, w regionie – 29,1%, na obszarze 

ABPT – 39,6%. Wzrost  rok do roku w tym okresie wynosił: w Polsce – 6,78%, w 

regionie – 4,35%, na obszarze ABPT – 5,71%. Oznacza to, że wzrost liczby 

udzielonych noclegów na obszarze ABPT wynosił dotychczas, bez szczególnego 

planowanego impulsu rozwojowego r/r – 5,71%. W trakcie i po realizacji 

zaplanowanych projektów strategicznych można oczekiwać wzrostu tempa liczby 

udzielonych noclegów.  

Tabela 15. Liczba udzielonych noclegów w latach 2013 – 2020 [szt./rok] 

Obszar 2013 2014 2015 2016 

POLSKA 62 959 452 66 579 589 71 234 421 79 393 860 

PODLASKIE 1 018 614 1 049 922 1 128 140 1 179 637 

ABPT 261 977 265 829 277 960 292 291 

Obszar 2017 2018 2019 2020 

POLSKA 83 880 915 88 850 540 93 342 738 51 377 168 

PODLASKIE 1 245 273 1 211 432 1 315 454 830 013 

ABPT 310 810 332 164 365 596 219 267 

Źródło: GUS BDL 2021. 

Tabela 16. Liczba udzielonych noclegów ogółem [szt./rok], szacowanie wskaźnika 

Obszar 
2019 - 2013 

[szt.] 
2019  -2013 

[%] 

Średniorocznie 
r/r  

2019 - 2013 [%] 

Wartość 
bazowa 

(średnia z lat 
2018 - 2020) 

[szt./rok] 

Wartość 
docelowa - 

rok 2030 
[szt./rok] 

POLSKA 30 383 286 48,3% 6,78% - - 

PODLASKIE 296 840 29,1% 4,35% - - 

ABPT 103 619 39,6% 5,71% 305 676 560 080 

Źródło: Opracowanie własne 
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Na potrzeby oszacowania wskaźnika przyjęto następujący średnioroczny wzrost: 

 5,71% w latach 2021 – 2024, 

 6,20% w latach 2025 – 2027, 

 7,00% w latach 2028 – 2030. 

Wartość docelowa w roku 2030 - 560 080 [szt./rok]. 

Jako wartość bazową przyjęto średnią z lat 2018 – 2020. Takie założenie pozwala 

wyelimować roczne wahania i uwzględnia efekt pandemii COVID-19 w roku 2020 i 

2021.  

Liczba podmiotów wg REGON sekcja I dział 55 (działalność związana z 

zakwaterowaniem) [szt./rok] 

Do analizy trendów będącej podstawą szacowania wskaźnika przyjęto okres od 2013 

do 2020 roku (efekt pandemii nie był odczuwalny in minus). W analizowanym 

okresie wzrost liczby podmiotów działu 55 sekcji I w Polsce wyniósł 37,8%, w 

regionie – 68,9%, na obszarze ABPT – 58,9%. Wzrost rok do roku w tym okresie 

wynosił: w Polsce – 4,68%, w regionie – 7,78%, na obszarze ABPT – 6,84%. Oznacza 

to, że wzrost liczby podmiotów w analizowanej branży na obszarze ABPT wynosił 

dotychczas, bez szczególnego planowanego impulsu rozwojowego r/r – 6,84%. W 

trakcie i po realizacji zaplanowanych projektów strategicznych można oczekiwać 

wyższych wzrostów. Na potrzeby oszacowania wskaźnika przyjęto następujący 

średnioroczny wzrost: 

 6,84% w latach 2021 – 2024, 

 7,78% w latach 2025 – 2027, 

 9,00% w latach 2028 – 2030. 

Wartość docelowa w roku 2030 - 337 [szt].  

Jako wartość bazową przyjęto średnią z lat 2018 – 2020: 160 [szt.] 

Tabela 17. Liczba podmiotów wg REGON sekcja I dział 55 [szt./rok] 

Obszar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POLSKA 31 643 32 907 33 755 35 032 36 953 38 879 40 914 43 593 

PODLASKIE 447 568 591 587 629 660 705 755 

ABPT 107 115 124 121 137 152 157 170 

Źródło: GUS BDL 2021. 
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Tabela 18. Liczba podmiotów wg REGON sekcja I dział 55 [szt./rok], oszacowanie 

wskaźnika 

Obszar 
2020 - 2013 

[szt.] 
2020 - 2013 

[%] 

Średniorocznie 
r/r  

2020 - 2013  
[%] 

Wartość 
bazowa 

(średnia z lat 
2018 - 2020)  

[szt.] 

Wartość 
docelowa - 

rok 2030 
[szt.] 

POLSKA 11 950 37,8% 4,68% - - 

PODLASKIE 308 68,9% 7,78% - - 

ABPT 63 58,9% 6,84% 160 337 

Źródło: Opracowanie własne 

Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano pomoc społeczną wg przyczyn 

[szt./1000 Mk] 

Do analizy trendów będącej podstawą szacowania miernika przyjęto okres od 2014 

do 2020. W analizowanym okresie spadek liczby decyzji o pomocy społecznej w 

Polsce wyniósł 36,8%, w regionie – 36,4%, na obszarze ABPT – 29,2%. Spadek  rok 

do roku w tym okresie wynosił: w Polsce – 7,35%, w regionie – 7,27%, na obszarze 

ABPT – 5,59%. W wyniku planowanych wydatków na projekty dotyczące rozwoju 

usług społecznych, rewitalizacji, rozwoju infrastrutury zdrowotnej, kulturowej i 

rekreacyjno-sportowej, a także poprawy ogólnej sytuacji gospodarczej można 

oczekiwać szybszych spadków w przyszłości. Na potrzeby oszacowania wskaźnika 

przyjęto następujący średnioroczny spadek: 

 5,59% w latach 2021 – 2024, 

 7,35% w latach 2025 – 2030. 

Przyjęto, że tempo spadku liczby decyzji o przyznaniu pomocy społecznej na 

obszarze ABPT będzie w przyszłości równe tempu spadku w Polsce w latach 2014-

2020. Przy takim założeniu wartość wskaźnika w roku 2030 wyniesie 32,29 

[szt./1000 Mk].  

Jako wartość bazową przyjęto wartość z roku 2020 – 64,26 [szt./Mk]. 
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Tabela 19. Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano pomoc społeczną 

wg przyczyn [szt./1000 Mk] 

Obszar 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

POLSKA 71,34 68,25 63,48 58,72 53,11 48,97 45,12 

PODLASKIE 82,02 78,01 72,41 66,67 60,69 56,33 52,16 

ABPT 90,74 89,30 55,86 80,60 74,57 69,97 64,26 

Źródło: GUS BDL 2021. 

Tabela 20. Rodziny, którym na podstawie decyzji przyznano pomoc społeczną 

wg przyczyn [szt./1000 Mk], oszacowanie wskaźnika 

Obszar 
2020 - 2014 
[szt./1000 

Mk] 

2020 - 2014 
[%] 

Średniorocznie 
r/r   

2020 - 2014 
[%] 

Wartość 
bazowa 
(2020) 

Wartość 
docelowa - rok 

2030  
[szt. 1000 Mk] 

POLSKA -26 -36,8% -7,35% - - 

PODLASKIE -30 -36,4% -7,27% - - 

ABPT -26 -29,2% -5,59% 64,26 32,29 

Źródło: Opracowanie własne 

Aktywność sportowa i kulturalna [os./ 1000 Mk] 

Do analizy będącej podstawą oszacowania wskaźnika przyjęto dane za lata 2014-

2020, dane te są publikowane co 2 lata. Widać wyraźny spadek aktywności zarówno 

w zakresie sportu jak i kultury w roku 2020 (efekt pandemii). W analizowanym 

okresie 2014 – 2018 aktywność sportowa i kulturalna mieszkańców Polski, regionu i 

obszaru ABPT rośnie. Wzrost w Polsce wyniósł 23,6%, w regionie – 16,4%, na 

obszarze ABPT – 27,2%. Wzrost rok do roku w tym okresie wynosił: w Polsce – 

5,45%, w regionie – 3,87%, na obszarze ABPT – 6,20%. W wyniku planowanych 

wydatków na projekty dotyczące rozwoju infrastrutury zdrowotnej, kulturowej i 

rekreacyjno-sportowej, można oczekiwać dalszych wzrostów w przyszłości na 

obszarze ABPT. Ze względu na wysoki w porównaniu z krajem i regionem wzrost rok 

do roku, na potrzeby oszacowania wskaźnika przyjęto, że utrzymanie tego wzrostu 

będzie już dużym osiągnięciem. Przyjęto wzrost w całym okresie prognozy na 

poziomie 6,20%. Przy takim założeniu wartość wskaźnika w roku 2030 wyniesie 

59,93 [os./1000 Mk].  

Jako wartość bazową przyjęto wartość z roku 2018 – 32,84 [os./ 1000 Mk]. 
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Tabela 21. Aktywność sportowa i kulturalna [os./ 1000 Mk] 

Liczba osób ćwiczących w klubach sportowych w ramach działalności kultury 
fizycznej, sportu i rekreacji (aktywność w obszarze sportu i rekreacji) [osoby] 

 Obszar 2014 2016 2018 2020 

POLSKA 919 256 1 030 204 1 056 142 1 010 742 

PODLASKIE 26 117 29 094 30 125 25 738 

ABPT 2 792 3 447 3 866 3 225 

Liczba członków kół/ klubów/sekcji w ramach działalności centrów, domów, 
ośrodków kultury, klubów i świetlic (aktywność w obszarze kultury) [osoby] 

 Obszar 2014 2016 2018 2020 

POLSKA 422 861 522 647 600 363 466 305 

PODLASKIE 13 347 14 482 15 409 10 822 

ABPT 2 257 2 473 2 381 1 723 

Razem aktywność sportowa i kulturalna [osoby] 

 Obszar 2014 2016 2018 2020 

POLSKA 1 342 117 1 552 851 1 656 505 1 477 047 

PODLASKIE 39 464 43 576 45 534 36 560 

ABPT 5 049 5 920 6 247 4 948 

Ludność [osoby] 

 Obszar 2014 2016 2018 2020 

POLSKA 38 478 602 38 432 992 38 411 148 38 265 013 

PODLASKIE 1 191 918 1 186 625 1 181 533 1 173 286 

ABPT 176 658 174 145 171 809 168 719 

Wskaźnik [os./ 1000 Mk] 

 Obszar 2014 2016 2018 2020 

POLSKA 34,9 40,4 43,1 38,6 

PODLASKIE 33,1 36,7 38,5 31,2 

ABPT 28,6 34,0 36,4 29,3 

Źródło: GUS BDL 2021. 
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Tabela 22. Aktywność sportowa i kulturalna [os./ 1000 Mk], oszacowanie 

wskaźnika 

Wskaźnik 
2018 - 2014 
[szt./1000 

Mk] 

2018 - 2014 
[%] 

Średniorocznie 
r/r   

2018 - 2014 [%] 

Wartość 
bazowa 
(2018) 

Wartość 
docelowa - rok 

2030 
 [os./ 1000 Mk] 

POLSKA 8,2 23,6% 5,45% - - 

PODLASKIE 5,4 16,4% 3,87% - - 

ABPT 7,8 27,2% 6,20% 32,84 59,93 

Źródło: Opracowanie własne 

Łączny efekt migracji i urodzeń [osoby] 

Na obszarze ABPT utrzymuje się długookresowy trend depopulacyjny. Samorządy 

mają ograniczony wpływ na liczbę zgonów, która rośnie ze względu na wchodzenie 

w wiek 70+ powojennego wyżu demograficznego. W obszarze zainteresowania 

samorządów istotne miejsce odgrywają migracje i urodzenia. Od wielu lat utrzymuje 

się na obszarze ABPT trend spadku liczby urodzeń. W latach 2016-2017 odnotowano 

wzrost liczby urodzeń, prawdopodobnie wywołany programem 500+, ale po 2017 

roku wrócił trend spadkowy.  Od lat utrzymuje się ujemne saldo migracji, które 

zmniejsza się od ok. 2018/ 2019 roku. Łączny efekt urodzeń i salda migracji jest 

dodatni, ale zmniejsza się o ok. 40-60 osób rocznie. Proponowane w strategii cele 

oraz zadania mają ograniczony wpływ na złożone zjawiska demograficzne. Niemniej 

ambicją samorządów ABPT jest pobudzenie liczby urodzeń i zatrzymanie wyjazdów 

mieszkańców. Służyć temu ma rozwój gospodarczy poprzez pobudzenie turystyki 

oraz poprawa jakości życia na tym obszarze.  

Tabela 23. Łączny efekt migracji i urodzeń [osoby] 

Kategoria 2011 2012 2013 2014 2015 

Urodzenia [osoby] 1 547 1 555 1 539 1 494 1 409 

Saldo migracji [osoby] -609 -692 -718 -635 -611 

Efekt łączny [osoby] 938 863 821 859 798 

Kategoria 2016 2017 2018 2019 2020 

Urodzenia [osoby] 1 448 1 557 1 431 1 390 1 232 

Saldo migracji [osoby] -650 -817 -822 -790 -673 

Efekt łączny [osoby] 798 740 609 600 559 

Źródło: GUS BDL 2021. 
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Zakłada się, że planowane w strategii inwestycje i przedsięwzięcia oraz inne liczne 

działania planowane przez samorządy, przedsiębiorstwa i władze centralne na tym 

obszarze, zatrzymają niekorzystne zjawiska migracyjne i saldo migracji. Analizując 

trendy i zjawiska demograficzne zachodzące w kraju i na obszarze ABPT,  sukcesem 

wszystkich aktorów lokalnego życia społeczno-gospodarczego byłoby osiągnięcie w 

2030 roku zerowego salda migracji i poziomu 1500 liczby urodzeń, czyli wartości z 

lat 2016 – 2018. Założenia osiągnięcia w/w wskaźników są wyrazem lokalnych 

ambicji i optymizmu związanego z wprowadzeniem stosownych polityk krajowych w 

obszarze demografii i migracji.   

Proponowany wskaźnik nie stanowi wskaźnika realizacji strategii, mimo że 

zaplanowane działania mają pewien ograniczony wpływ na jego wartość. Wskaźnik  

i krótka dyskusja związana z oczekiwaniem jego wartości zostały ujęte w 

dokumencie jako wyraz dużej wagi jaką samorządy przykładają do zjawisk 

demograficznych: liczby urodzeń oraz salda migracji.   
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6. Opis procesu zaangażowania partnerów 

społeczno-gospodarczych  

6.1. Partycypacja społeczna na etapie przygotowywania strategii 

W trakcie procesu włączania (współdecydowania) mieszkańców i innych 

interesariuszy w prace nad opracowywaniem strategii wykorzystano różnorodne 

formy partycypacji społecznej, których zastosowanie spełniło wymóg skuteczności i 

adekwatności w kontekście aktywnego uczestnictwa szerokiej liczby odbiorców.  

Proces prac nad strategią trwał od października 2020 do września 2021 roku. W tym 

czasie przeprowadzono zestaw badań społecznych dedykowanych badaniu opinii 

trzech kluczowych kategorii mieszkańców gmin partnerstwa: 

 badanie opinii oraz planów życiowych młodzieży, w badaniu wzięło udział 

418 uczniów, 

 otwarte i upublicznione badanie opinii mieszkańców gmin obszaru 

partnerstwa, w badaniu wzięło udział 1534 mieszkańców obszaru, 

 badanie opinii lokalnych liderów (administracji, gospodarki, sektora 

społecznego, opinii) w badaniu wzięło udział 64 liderów z obszaru 

patnerstwa. 

Wyniki w/w badań, przedstawione propozycje projektów i kierunków rozwoju 

zostały uwzględnione w diagnozie i strategii. Wśród lokalnych liderów byli 

reprezentanci głównych grup interesariuszy, w tym  podmiotów reprezentujących 

społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska 

oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw 

podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. 

W ramach prac badawczych przeprowadzono także zestaw badań samorządów: 

 badania samorządów w zakresie bilansu usług społecznych i komercyjnych,  

 badania samorządów w zakresie przedsiębiorczości, 

 badania zasobów i produktów na obszarze partnerstwa. 

Badania przeprowadzono wśród wszystkich samorządów – partnerów.  
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W ramach prac przeprowadzono także liczne spotkania i debaty: 

 Spotkania i debaty członków Grupy Roboczej i Rady Partnerstwa. Od grudnia 

2020 roku do końca września 2021 roku przedstawiciele samorządów 

spotykali się z powodu pandemii COVID-19, głównie w formule zdalnej, w 

celu omawiania poszczególnych wyników badań, analizy danych, dyskusji o 

przyszłości i kierunkach rozwoju partnerstwa. Spotkania odbywały się ze 

zróżnicowaną frekwencją. Przeprowadzono w tym czasie ok. 30 spotkań, 

średnio w każdym spotkaniu uczestniczyło ok. 25 przedstawicieli partnerów 

oraz zaproszonych gości.  

 Wywiady grupowe i warsztaty. W czasie trwania prac nad diagnozą i 

strategią przeprowadzono kilkanaście wywiadów grupowych i warsztatów, w 

formule zdalnej i stacjonarnie, z wybranymi członkami Grupy Roboczej i 

Rady Partnerstwa oraz liderami społecznymi.  

W okresie od czerwca 2021 do września 2021 przeprowadzono dwa duże spotkania  

członków Grupy Roboczej i Rady Partnerstwa oraz zaproszonych gości – 

interesariuszy, w celu prezentacji projektów strategicznych. W spotkaniach 

uczestniczyło ok. 100 osób. Spotkania odbywały się z udziałem mediów lokalnych i 

regionalnych.  

W spotkaniach, warsztatach i badaniach brali udział reprezentanci wielu głównych 

interesariuszy, takich jak: Biebrzański Park Narodowy, Urząd Marszałkowski 

Województwa Podlaskiego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Podlaska Regionalna Organizacja 

Turystyczna, wspólnoty wyznaniowe, Lokalna Grupa Działania Fundusz Biebrzański, 

Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, Lokalna Grupa Działania Kanał Augustowski, 

związki i stowarzyszenia przedsiębiorców, w tym w szczególności turystycznych oraz 

inni. 

Informacje dotyczące badań, zaproszenia do udziału w konsultacjach, badaniach i 

spotkaniach były dystrybuowane poprzez media lokalne i regionalne, strony 

internetowe i konta społecznościowe samorządów, wójtów, burmistrzów oraz 

zaangażowanych interesariuszy. 

6.2. Partycypacja społeczna na etapie realizacji strategii 

Partycypacja społeczna na etapie wdrażania strategii będzie zapewniona poprzez 

udział reprezentantów głównych grup interesariuszy w składzie Rady Programowej 

oraz Grupy Roboczej (Zespołów Koordynacyjnych). 
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W skład Rady Programowej wejdą przedstawiciele z co najmniej następujących grup 

interesariuszy: biznesu, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, 

organów i instytucji o szczególnym znaczeniu dla realizacji strategii z obszarów 

zarządzania wodami, parkami narodowymi, lasami i turystyką.  

Na etapie wdrażania w ramach prac Grupy Roboczej będą powoływane Zespoły 

Koordynacyjne do doradzania Realizatorom zadań w różnych obszarach, np. 

rewitalizacji, pomocy społecznej, infrastruktury rehabilitacyjnej i opiekuńczej, itp. 

Zapewni to udział w planowaniu zadań reprezentantów beneficjentów końcowych, 

podniesie jakość projektów i zapewni szeroką partycypację na etapie wdrażania. 

Do Zespołów Koordynacyjnych będą powoływane osoby wg bieżących potrzeb i wg 

rodzajów zadań, w tym podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, 

podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów 

odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, 

praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji. 

6.3. Partycypacja społeczna na etapie oceny efektów strategii 

Niezbędnym elementem zarządzania procesem wdrażania strategii jest także 

zaplanowanie udziału społecznego na etapie oceny skuteczności wdrażania strategii. 

Zaplanowano ewaluację on-going, mid-term i ex-post. Ewaluacja on-going będzie 

prowadzona na bieżąco przez Komitet Sterujący. 

Na potrzeby wykonania ewaluacji mid-term oraz ex-post (odpowiednio: rok 2027 i 

2031) zakłada się powołanie Zespołu Ewaluacyjnego, w skład którego powinien 

wejść co najmniej jeden przedstawiciel z następujących grup interesariuszy: biznesu, 

organizacji pozarządowych, władz samorządowych, organów i instytucji o 

szczególnym znaczeniu dla realizacji strategii z obszarów zarządzania: wodami, 

parkami narodowymi, lasami i turystyką. 

Projekt raportu ewaluacji mid-term i ex-post powinien być publicznie udostępniony 

i poddany pod dyskusję w ramach otwartej debaty z władzami publicznymi i 

partnerami społeczno-gospodarczymi oraz mieszkańcami. Po debacie i uzupełnieniu 

powinien powstać końcowy raport z ewaluacji i zostać publicznie udostępniony. 

W ramach ewaluacji ex-post zakłada się dodatkowo przeprowadzenie podobnego, 

jak na etapie opracowywania strategii, zestawu badań społecznych, w celu 

porównania wyników: badanie opinii oraz planów życiowych młodzieży, otwarte i 

upublicznione badanie opinii mieszkańców gmin obszaru partnerstwa, badanie 

opinii lokalnych liderów (administracji, gospodarki, sektora społecznego, opinii). 
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7. Źródła finansowania  

Osiągnięcie zaplanowanych w ramach strategii celów wymaga realizacji szeregu 

zadań inwestycyjnych i projektowych w latach 2022-2030. Wśród planowanych 

działań inwestycyjnych dominują potrzeby infrastrukturalne, które docelowo będą 

w większości współfinansowane przez samorządy będące członkami partnerstwa, 

inne podmioty publiczne i przedsiębiorców. Poza zasobami ludzkimi i 

organizacyjnymi, niezbędne jest posiadanie odpowiednich środków finansowych.  

Większość zaplanowanych w ramach projektów strategicznych zadań będzie 

realizowana: 

 indywidualnie przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, samorządy,  

 w partnerstwie przez samorządy i organizacje pozarządowe, 

 w partnerstwie przez samorządy, jako stowarzyszenia lub związki gmin, a 

także na podstawie umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

Partnerstwo nie dysponuje osobnym budżetem na realizację strategii. Na dzień 

sporządzenia dokumentu, nie istnieją żadne gwarancje uzyskania dedykowanych 

środków, ani nawet preferencji w otwartych procesach aplikacyjnych w ramach 

różnych programów i polityk.  

Źródłem finansowania działań zaplanowanych w strategii będą przede wszystkim 

środki publiczne pochodzące od instytucji różnych szczebli: międzynarodowego, 

unijnego, rządowego, wojewódzkiego i lokalnego. Osiągnięcie zaplanowanych 

zamierzeń będzie wymagać także środków prywatnych, poprzez wkład do projektów 

współfinansowanych ze środków publicznych lub przedsięwzięć w formule 

partnerstwa publiczno-prywatnego. Członkowie partnerstwa liczą jednak w dużym 

stopniu na środki unijne i krajowe w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 

oraz krajowe programy wsparcia inwestycyjnego, planując przy tym stosowny wkład 

własny z budżetu samorządów.  
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Planowane do wykorzystania środki dotyczą następujących różnych źródeł 

finansowania: 

 środki własne samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,  

 środki europejskie dostępne w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego 

Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu 

Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, 

 inne unijne fundusze, programy, inicjatywy np. norweski mechanizm 

finansowy, mechanizm finansowy EOG, programy Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej, FENIKS, inne, 

 Krajowy Plan Odbudowy, 

 środki funduszy celowych, np. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, PFRON-u, innych, 

 granty z Banku Ochrony Środowiska i Banku Gospodarstwa Krajowego, 

 środki pochodzące z budżetu państwa, 

 środki jednostek organizacyjnych samorządów (spółki komunalne), 

 środki sektora prywatnego, w tym w ramach formuły partnerstwa publiczno-

prywatnego, 

 kredyty bankowe, pożyczki oraz inne zwrotne instrumenty finansowe. 

Na etapie przygotowania niniejszej strategii nie są opracowane programy 

regionalne i krajowe, nie można zatem wskazać konkretnych źródeł finansowania 

poszczególnych projektów strategicznych, ani zadań w ramach tych projektów. 

Konstrukcja projektów strategicznych sprawia, że najbardziej prawdopodobny jest 

scenariusz, w którym poszczególni partnerzy lub grupy partnerów będą poszukiwać 

różnych źródeł finansowania dla poszczególnych zadań lub grup zadań. 

Szacowany poziom wydatków na realizację zaplanowanych zadań wynosi 700 mln zł 

w latach 2022-2030. Największych nakładów - 320 mln zł wymaga projekt 

strategiczny nr 1 dotyczący rozwoju oferty turystycznej na obszarze ABPT, z tego 

najkosztowniejszy jest podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej 

turystyki wodnej CHa – KA – Bi, wartość zadań wynosi 190 mln zł. Podprojekt nr 2: 

Budowa systemu ścieżek i szlaków oraz miejsc rekreacji na obszarze Augustowsko – 

Biebrzańskiego Parku Turystycznego to koszt 130 mln zł. Powyższe koszty wraz z 

kosztami projektu nr 2 dotyczącego zarządzania i promocji obszaru (51 mln zł), 

zostały przypisane do celu strategicznego nr 1 Rozwój turystyki.  
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Do celu nr 2 Poprawa jakości życia mieszkańców przypisano projekty strategiczne nr 

3, 4 i 5 dotyczące rozwoju infrastruktury społecznej, rewitalizacji oraz niebiesko-

zielonej infrastruktury.  

Podział kosztów wg celów ma charakter umowny, ponieważ strategia ma charakter 

zintegrowany – projekty strategiczne, a nawet wiele pojedynczych zadań  w ramach 

projektów, realizują obydwa cele, ale z różną intensywnością. 

Tabela 24. Koszty realizacji strategii  

Nazwa projektu 
Szacowana 

wartość 
[mln zł] 

Cel strategiczny 
1. Rozwój 
turystyki 

[mln zł] 

Cel strategiczny 
2. Poprawa 
jakości życia 

mieszkańców 
[mln zł] 

Projekt strategiczny nr 1: ROZWÓJ OFERTY 
TURYSTYCZNEJ ABPT 

320,00 320,00   

Podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy 
szlaku aktywnej turystyki wodnej 

190,00 190,00   

Podprojekt nr 2: Budowa systemu ścieżek i 
szlaków oraz miejsc rekreacji na obszarze 
Augustowsko – Biebrzańskiego Parku 
Turystycznego 

130,00 130,00   

Projekt strategiczny nr 2: ZARZĄDZANIE I 
PROMOCJA TURYSTYCZNEGO OBSZARU  ABPT 

51,00 51,00   

Podprojekt nr 1: Zarządzanie ofertą turystyczną 
na obszarze Augustowsko – Biebrzańskiego 
Parku   Turystycznego 

23,00 23,00   

Podprojekt nr 2: Promocja obszaru 
Augustowsko – Biebrzańskiego Parku 
Turystycznego 

28,00 28,00   

Projekt strategiczny nr 3: INFRASTRUKTURA 
SPOŁECZNA ABPT 

153,00   153,00 

Projekt strategiczny nr 4: REWITALIZACJA NA 
OBSZARZE ABPT 

154,00   154,00 

Projekt strategiczny nr 5: NIEBIESKO-ZIELONA 
INFRASTRUKTURA OBSZARU ABPT 

22,00   22,00 

Ogółem 700,00 371,00 329,00 

Udział procentowy wydatków 100,00% 53,00% 47,00% 

Źródło: Opracowanie ZMP 
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Z planowanych 700 mln zł, wydatki majątkowe stanowić będą ok. 630 mln, wydatki 

bieżące (głównie projekt strategiczny nr 2) – ok. 51 mln zł. Szacowana struktura 

wydatkowania środków na realizację strategii: 

 wydatki sektora prywatnego (przedsiębiorcy, mieszkańcy, organizacje 

pozarządowe) – ok. 10%, 

 wydatki sektora samorządowego – ok. 90%. 

Szacowany na podstawie danych historycznych poziom dofinansowania ze źródeł 

unijnych i krajowych sektora samorządowego wyniesie ok. 65%. Wydatki majątkowe 

ze środków samorządów wyniosą ok. 567 mln zł w całym okresie realizacji strategii, 

czyli średniorocznie ok. 63 mln zł, co przy ok. 165 tys. mieszkańców obszaru 

partnerstwa wskazuje na wydatki majątkowe samorządów na poziomie ok. 381 zł 

per capita rocznie. Dla przykładu: w roku 2019 wydatki majątkowe wynosiły 756 zł, 

w 2018 – 1113 zł, w 2017 – 606 zł. Ujęte w strategii zadania nie obciążają oczywiście 

proporcjonalnie wszystkich samorządów, uśredniona wartość wskazuje jednak na 

realność realizacji zaplanowanych zadań.  
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8. Załącznik. Lista zadań w ramach 

projektów strategicznych  

PROJEKT STRATEGICZNY NR 1: ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT 

Podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej turystyki wodnej CHa – KA - 

Bi 

 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy)  
Lider - członek 

ABPT 

Partner spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

1 Budowa bazy kajakowej nad rzeką Biebrzą  Gmina Lipsk   Gmina Lipsk 

2 
Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w 

Gminie Bargłów Kościelny 

Gmina Bargłów 

Kościelny   

Gmina Bargłów 

Kościelny 

 

 

Wykonanie infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej 
Gmina Bargłów 

Kościelny   

Gmina Bargłów 

Kościelny 

Aktywny wypoczynek rowerowy - budowa pumptrack wraz 

z infrastrukturą sportowo- turystyczną 

Gmina Bargłów 

Kościelny   

Gmina Bargłów 

Kościelny 

3 

Zagospodarowanie terenu plaży i przystani wodnej  nad 

rzeką Biebrzą  oraz budowa 4 miejsc wodowania 

sprzętu wodnego na Biebrzy 

Gmina Sztabin 

  

Gmina Sztabin 

4 

Ścieżka rowerowa wraz z MOR i miejscem odpoczynku 

kajakarzy / śluza Borki / oraz kładką rowerową  nad 

rzeką Nettą  

Gmina Augustów 

  

Gmina Augustów 

5 
Budowa zintegrowanej mariny w Strefie Kanału 

Augustowskiego 
Gmina Płaska 

  
Gmina Płaska 

6 
Budowa punktu obsługi turystów przy rzece Czarna 

Hańcza 
Gmina Płaska 

  
Gmina Płaska 

7 
Utworzenie Centrum Turystyki, Wypoczynku i 

Rekreacji w Augustowie 

Powiat 

Augustowski   

Miasto 

Augustów 

8 
Rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej Camp Zatoka 

w Augustowie  
  

Inwestycja 

prywatna lub 

PPP 

Miasto 

Augustów 

9 
Wykonanie rewitalizacji basenu portowego nad 

jeziorem Necko w Augustowie  
  

Inwestycja 

prywatna lub 

PPP 

Miasto 

Augustów 

10 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

w strefie Kanału Augustowskiego:  Dębowo,  Augustów,  

Rudawka  

 Stowarzyszenie 

„LGD Kanał 

Augustowski”  

 Powiat 

Augustowski 

11 

Rozbudowa infrastruktury gastronomiczno -noclegowej  

i rekreacyjnej siedziby augustowskiego oddziału  PTTK 

oraz 4 stanic: 1. Stanica Wodna Swoboda; 2. Stanica 

Wodna Płaska; 3. Stanica Wodna Jałowy Róg; 4. 

Stanica Wodna Frącki.   

Oddział PTTK 

w Augustowie   
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Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy)  
Lider - członek 

ABPT 

Partner spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

12 

Zagospodarowanie szlaków turystyki kajakowej, 

kamperowej i miejsc turystycznych w powiecie 

monieckim Powiat Moniecki    

 

Zagospodarowanie turystyczne Fortu II Zarzecznego wraz z 

polem namiotowym Bóbr Powiat Moniecki 

Biebrzański 

Park Narodowy Gmina Goniądz 

Przystań przy rzece Biebrza (za mostem we wsi 

Dolistowo). Punkt obsługi kamperów. Gmina Jaświły  Gmina Jaświły 

Przystań kajakowa (miejsce do obsługi turystów i 

biwakowiczów z infrastrukturą służącą rekreacji) w 

miejscowości: Bobrówka Piaski – przy rzece Brzozówka, 

Brzozowa – przy moście, Zabiele – przy moście na rzece 

Brzozówka Gmina Jaświły  Gmina Jaświły 

Punkt informacyjny w Dolistowie 
Gmina Jaświły  Gmina Jaświły 

Utworzenie szlaku kajakowego i miejsc obsługi kamperów 

w Dolinie Biebrzy 

Powiat Moniecki 

Inwestycja 

prywatna, PPP, 

Biebrzański 

Park Narodowy 

Gmina Goniądz 

Gmina Jaświły 

Gmina Trzcianne 

Zagospodarowanie terenu MOWiR w Goniądzu: 

utworzenie stanicy wodnej, rozbudowa infrastruktury o 

domki kampingowe wraz z zapleczem sanitarnym oraz 

punktem ładowania aut elektrycznych Gmina Goniądz  Gmina Goniądz 

13 
Utworzenie stanicy wodnej w ciągu rzeki Czarna 

Hańcza  i jeziora Wigry   Gmina Suwałki Gmina Suwałki 

14 
Budowa stanic wodnych wraz z miejscami noclegowymi 

w ciągu rzeki Czarna Hańcza  i Marycha 
  Gmina Giby Gmina Giby 

15 

Szlak kamperowy strefy Kanału Augustowskiego i 

Biebrzy Partnerstwo   

Przygotowania miejsca dla  kamperów na na terenie  plaży i 

przystani wodnej  nad rzeką Biebrzą w Sztabinie  
Gmina Sztabin 

  
Gmina Sztabin 

Budowa placu postojowego dla kamperów  Gmina Lipsk   Gmina Lipsk 

Przygotowania miejsca dla  kamperów  
Gmina Bargłów 

Kościelny   

Gmina Bargłów 

Kościelny 

Budowa miejsc postoju i obsługi kamperów na szlaku 

Kanału Augustowskiego na 3 plażach gminnych (nad 

jeziorem Serwy, nad jeziorem Paniewo, nad jeziorem 

Mikaszewo) 

Gmina Płaska 

  

Gmina Płaska 

Adaptacja budynku po byłej szkole w Gruszkach na 

miejsce obsługi kamperów z bazą pobytu stałego 
Gmina Płaska 

  

Gmina Płaska 

Przygotowania miejsca dla  kamperów  Gmina Nowinka   Gmina Nowinka 

Przygotowania miejsca dla  kamperów  
Powiat 

Augustowski   

Powiat 

Augustowski 

Wykonanie 16 miejsc postojowych w pełni wyposażonych 

do obsługi kamperów i przyczep kempingowych 

Inwestycja 

prywatna lub PPP   

Miasto 

Augustów 

Wykonanie miejsc postojowych dla kamperów przy basenie 

portowym nad jeziorem Necko, przy Zajeździe 

Turystycznym „Hetman” w Augustowie 

Inwestycja 

prywatna lub PPP 
  

Miasto 

Augustów 

Budowa miejsc postojowych dla kamperów w pobliżu DK 

16 Ogrodniki - Augustów 
  

Gmina Giby Gmina Giby 
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Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy)  
Lider - członek 

ABPT 

Partner spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

Zagospodarowanie placu na plażą w miejscowości Jagłowo. Gmina Sztabin   Gmina Sztabin  

Pola karawaningowe na terenie gminy  Gmina Rajgród   Gmina Rajgród 

 Przebudowa parkingu kamperowego Inwestor prywatny  BRAK 

16 Budowa infrastruktury turystycznej nad rzeką Jegrznią Gmina Rajgród   Gmina Rajgród 

17 

Zagospodarowanie terenu (budowa infrastruktury 

turystyczno – wypoczynkowej) przy zbiorniku wodnym 

„Sitawka”. Gmina Janów   Gmina Janów 

18 
Infrastruktura szlaków turystycznych w dolinach rzek 

Kumiałka i Brzozówka    

 

Szlak kajakowy doliną rzeki Kumiałki i Brzozówki  

Gmina Janów   

Gmina Korycin/ 

Suchowola/ 

Janów 

Budowa miejsc postojowych przy szlaku wodnym na rzece 

Kumiałce oraz szlaku pieszym i rowerowym i przywrócenie 

bioróżnorodności obszarowi, na który oddziałuje zbiornik 

retencyjny w Korycinie Gmina Korycin     Gmina Korycin   

19 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej nad zalewem w 

Korycinie (amfiteatr, plaża, miejsca postojowe dla 

turystów) Gmina Korycin     Gmina Korycin   

20 
Zagospodarowanie turystyczno- rekreacyjne zalewu w 

Karpowiczach oraz Bagien Bachmackich Gmina Suchowola   

Gmina 

Suchowola 

21 Rozwój infrastruktury turystycznej w gminie Bargłów     

 Zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Bargłówka z 

budową infrastruktury turystycznej 
Gmina Bargłów 

Kościelny   

Gmina Bargłów 

Kościelny 

Wykonanie tężni solankowej wraz zagospodarowaniem 

przyległego terenu zieleń, parkingi, infrastrukturę 

turystyczną  

Gmina Bargłów 

Kościelny  

Gmina Bargłów 

Kościelny 

22 Rozwój infrastruktury kamperowej i turystycznej w 

gminie Suwałki    

 

Zagospodarowanie przestrzeni nabrzeżnej  jeziora Wigry w 

okolicy pokamedulskiego klasztoru w Wigrach 

 

Gmina 

Suwałki/ 

Fundacja 

Wigry PRO 

Gmina Suwałki 

Remont i rozbudowa  wraz za zagospodarowaniem terenu 

Ośrodka PTTK w Starym Folwarku (remont i rozbudowa  

istniejącego budynku PTTK, zagospodarowanie terenu na 

potrzeby rekreacyjne, budowa miejsca na kampery wraz z 

uzbrojeniem terenu)   Gmina Suwałki Gmina Suwałki 

23 
Budowa gminnej infrastruktury turystycznej w 

Dąbrowie Białostockiej 
   

 

Zagospodarowanie terenu plaży i przestrzeni wodnej nad 

rzeką Biebrza oraz budowa 4 miejsc wodowania sprzętu 

wodnego na Biebrzy z bazą kajakową  

Gmina Dąbrowa 

Białostocka 

 Gmina Dąbrowa 

Białostocka 

Centrum wypożyczalni rowerów z placem do jazdy 

rowerem w Dąbrowie Białostockiej 

Gmina Dąbrowa 

Białostocka 

 Gmina Dąbrowa 

Białostocka  



73 
 
 

 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy)  
Lider - członek 

ABPT 

Partner spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

24 Zagospodarowanie terenu (budowa infrastruktury 

turystyczno – wypoczynkowej wraz z modernizacją 

punktu kajakarskiego Kamionek) przy rzece w 

Kamiennej Nowej. 
Powiat sokólski  

Powiat sokólski 

25 Utworzenie  centrum informacji i zarządzania – część 

inwestycyjna. Centrum informacji do obsługi portalu i 

administrowania (powiązanie z PS nr 2 Zarządzanie 

ofertą turystyczną na obszarze Augustowsko – 

Biebrzańskiego Parku Turystycznego”). Zadanie 

zakłada budowę od podstaw lub remont/ modernizację 

stosownych obiektów wraz z wyposażeniem. 

Powiat 

augustowski/ 

miasto Augustów  

Miasto 

Augustów 

26 Utworzenie Instytutu Turystyki, Przedsiębiorczości i 

Produktu Lokalnego - część 1 (oddział turystyki i 

przedsiębiorczości), część inwestycyjna. Zadanie 

zakłada budowę od podstaw lub remont/ modernizację 

stosownych obiektów wraz z wyposażeniem Powiat sokólski/ 

gmina Suchowola   

Gmina 

Suchowola 

27 

Utworzenie Instytutu Turystyki, Przedsiębiorczości i 

Produktu Lokalnego - część 2 (oddział produktu 

lokalnego), część inwestycyjna. Zadanie zakłada budowę 

od podstaw lub remont/ modernizację stosownych 

obiektów wraz z wyposażeniem. Powiat moniecki  

Powiat moniecki 

28 
Rozbudowa bazy kajakowej w Augustowie poprzez 

inwestycje w infrastrukturę turystyczną 
Inwestor prywatny  

Miasto 

Augustów 

29 
Rozbudowa ośrodka wypoczynkowego wraz z 

infrastruktura turystyczna do obsługi wodniaków 
Inwestor prywatny  

Powiat 

augustowski 

30 
Utworzenie miejsc obsługi turystów korzystających ze 

spływów kajakowych wzdłuż rzeki Czarna Hańcza 
 

Gmina 

Krasnopol 

Gmina 

Krasnopol 
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Podprojekt nr 2: Budowa systemu ścieżek i szlaków oraz miejsc rekreacji na obszarze 

Augustowsko – Biebrzańskiego Parku Turystycznego 

 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy)  
Lider - członek 

ABPT 

Partner spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

1 

Zagospodarowanie turystyczne w gminie Sztabin Gmina Sztabin 
  

Gmina Sztabin 

Budowa kładki na rzece Biebrza w miejscowości 

Czarniewo celem połączenia szlaku turystycznego 

Czarniewo -Rutkowszczyzna - gmina Suchowola.  

Gmina Sztabin 

  

Gmina Sztabin 

Pole biwakowe Dębowo, Sztabin. Gmina Sztabin   Gmina Sztabin 

Punkt obsługi turystów w Jaziewie.  Gmina Sztabin   Gmina Sztabin 

2 Ścieżka goniądzkich zabytków Gmina Goniądz   Gmina Goniądz 

3 
Rozbudowa infrastruktury turystycznej w gminach 

Rajgród i Bargłów Kościelny 
Gmina Rajgród 

  

Gmina Rajgród, 

Gmina Bargłów 

Kościelny 

 

Budowa ścieżek rowerowych w gminach Rajgród i 

Bargłów Kościelny z połączeniem ze Wschodnim 

Szlakiem Rowerowym Green Velo  

Gmina Rajgród, 

Bargłów Kościelny 
  

Gmina Rajgród, 

Gmina, Bargłów 

Kościelny 

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Rajgrodzie Gmina Rajgród  Gmina Rajgród 

4 

„Doliną rzeki Kumiałki”. Szlak rowerowy/ pieszy z 

licznymi atrakcjami turystycznymi i rekreacyjnymi na 

trasie.  

Gmina Korycin/ 

Janów 
  

Gmina Korycin 

Gmina Janów 

5 
Kładka w Biebrzańskim Parku Narodowym -„Ścieżka 

dydaktyczna z wieżą widokową w Dolistowie Starym”.  
Gmina Jaświły 

  
Gmina Jaświły 

6 

Budowa ścieżek rowerowych łączących miejscowości, 

Kanał Augustowski i główne arterie rowerowe oraz 

przejście graniczne na śluzie w Kurzyńcu Gmina Płaska 

  

Gmina Płaska 

7 
Budowa ścieżek rowerowych łączących miasto 

Augustów oraz Gminę Nowinka z Gminą Płaska 

Gmina Nowinka 

  

Gmina Nowinka 

Gmina Płaska 

Miasto 

Augustów 

8 „Arboretum” w parku miejskim, ścieżka edukacyjna 
Gmina Mońki 

  
Gmina Mońki 

9 

Infrastruktura w strefie Kanału Augustowskiego. 

Budowa: 

-  kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Netta łączącej 

dzielnicę uzdrowiskową z pozostałą częścią miasta; 

- kładki rowerowej nad Kanałem na wysokości 

dzielnicy Wypusty; 

- ścieżki rowerowej wzdłuż łącznika drogowego 

łączącego szosę do Lipska z drogą krajową nr 16; 

- muzeum Kanału Augustowskiego Miasto Augustów 

  

Miasto 

Augustów 

10 

Ścieżki rowerowe i szlaki Ziemi Augustowskiej 
Powiat 

Augustowski 
 

Powiat 

Augustowski 

1.1 Ścieżka z Augustowa do Świętego Miejsca i 

Dowspudy. 1.2 Szlak z widokiem na Wigierski Park 

Narodowy (Płociczno – Bryzgiel – Macharce). 1.3 Szlak 

rowerowy Witolda Urbanowicza (Augustów  – Szczebra 

– Olszanka + oznakowanie  Szczebra – Święte 

Miejsce/Dowspuda). 1.4 Sokoli Szlak Rowerowy 

(Gruszki – Rubcowo – Skieblewo/rondo). 

Powiat 

Augustowski 

 

Powiat 

Augustowski 
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Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy)  
Lider - członek 

ABPT 

Partner spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

„Szlaki Patriotyczno-Turystyczne Ziemi Augustowskiej” 

 

Powiat 

Augustowski  

Powiat 

Augustowski 

11 
Budowa ścieżek rowerowych i oznakowanie szlaków 

turystycznych Gmina Kuźnica   Gmina Kuźnica 

12 
Budowa ścieżek  rowerowych na terenie Powiatu 

Monieckiego Powiat Moniecki  Powiat Moniecki 

13 
Budowa Centrum Rekreacji i Aktywności Fizycznej 

m.in. skateparku, ścianki wspinaczkowej Powiat Moniecki  Gmina Mońki 

14 

Budowa i rozbudowa szlaków turystycznych na 

terenie gminy Sokółka wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą do obsługi ruchu turystycznego Gmina Sokółka  Gmina Sokółka 

15 

Ciąg pieszo- jezdny w Goniądzu – od Bulwarów 

miejskich nad Biebrzą – ul. Nadbiebrzańska – ul. 

Dolistowska - Dawidowizna Gmina Goniądz  Gmina Goniądz 

16 
Ścieżka rowerowa z Dąbrowy do Lipska z dojazdami 

do kładek na bagnach Biebrzańskich  

Gmina Dąbrowa 

Białostocka 

 Gmina Dąbrowa 

Białostocka i 

Lipsk 

17 Budowa przystani rowerowej w Zygmuntach Gmina Krypno  Gmina Krypno 

18 Szlak kajakowy Kuźnica-Grodno Gmina Kuźnica   Gmina Kuźnica 

19 

Zagospodarowanie terenu (budowa infrastruktury 

turystyczno – wypoczynkowej wraz z utworzeniem 

punktu kajakarskiego) przy rzece Nietupa 

Powiat sokólski 

 

Powiat sokólski 

20 Wielokulturowy rowerowo-pieszy szlak turystyczny.   
Gmina 

Szudziałowo  

 Gmina 

Szudziałowo 

Gmina Krynki, 

Gmina Sokółka  

21 Szlak turystyczny – śladami zabytków gm. Jasionówka 
Gmina Jasionówka 

 Gmina 

Jasionówka 

22 
 

Szlak obserwatoriów przyrodniczych CHaKABi 

Powiat 

augustowski, 

moniecki 

LGD Kanał 

Augustowski 

Powiat 

augustowski, 

moniecki 

23 
Wsparcie rozwoju bazy agroturystycznej na obszarze 

ABPT Partnerstwo  

 

Partnerstwo 
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PROJEKT STRATEGICZNY NR 2: ZARZĄDZANIE I PROMOCJA 

TURYSTYCZNEGO OBSZARU ABPT 

Podprojekt nr 1: Zarządzanie ofertą turystyczną na obszarze Augustowsko – 

Biebrzańskiego Parku Turystycznego 

Projekt polega na stworzeniu spójnego systemu zarządzania ofertą turystyczną obszaru partnerstwa. W 

ramach projektu zaplanowano: 

 stworzenie portalu informacyjno-ofertowego (zadania 1 – 2), 

 przeprowadzenie pakietyzacji oferty turystycznej (zadanie 3), 

 stworzenie Centrum Informacji i Zarządzania (zadanie 4), 

 utworzenie Instytutu Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego (zadanie 5), 

 stworzenia platformy handlu produktami lokalnymi (zadanie 6).   

 

Utworzony portal informacyjno-ofertowy dla całego partnerstwa (zadania 1 – 2), spełniałby funkcje:  

 informacyjne - dostęp do treści o atrakcjach turystycznych, 

 ofertowe - dostęp do ofert poszczególnych producentów i usługodawców, 

 zakupowe - możliwość zakupu towarów i usług, w tym w ramach pakietów usług, 

 społeczne - podstrony informacyjne administrowane przez społeczność lokalną, 

 inne. 

W ramach portalu powstałyby obszary do administracji przydzielone samorządom, aktywistom, 

organizacjom samorządowym do częściowo autonomicznego zarządzania treścią. Dzięki temu projekt 

miałby wymiar społeczny – angażujący mieszkańców w poznanie atrakcji ich miejsca zamieszkania i 

otoczenia.  

Pakietyzacja oferty turystycznej (zadanie 3), służyłaby identyfikacji oferty i agregacji w pakiety, 

stworzeniu systemu dołączania nowych usług i rozbudowy oferty. 

Dzięki temu powstałby spójny system/ portal do komunikacji z turystami, mieszkańcami, zapewniający 

także możliwość zakupu oferty turystycznej w jednym miejscu.  

Portal byłby zarządzany i administrowany przez Centrum Informacji i Zarządzania (zadanie 4): 

jednostkę obsługującą treść portalu, utrzymującą kontakty z przedsiębiorcami oferującymi usługi, 

obsługującą częściowo sprzedaż usług i pakietów usług, spełniającą także rolę informacji turystycznej 

dla całego partnerstwa.  

W celu kreowania nowej oferty turystycznej, tworzenia start-upów turystycznych, doradztwa dla firm z 

branży turystycznej i przetwórstwa rolno-spożywczego, kumulowania turystycznego know-how, 

planowania rozwoju turystyki, planowana promocji turystyki, tworzenia nowych produktów lokalnych, 

promocji tworzenia grup producenckich powstałby Instytut Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu 

Lokalnego (zadania 5-6). Byłby to docelowo wiodący ośrodek w Polsce w zakresie kreowania oferty 

turystycznej oraz inkubacji produktów lokalnych. Jego działalność dotyczyłaby obszaru partnerstwa.  

W ramach Instytutu (część dot. produktu lokalnego) powstałaby platforma typu B2B, gdzie lokalni 

producenci warzyw, owoców, produktów mleczarskich, mięsnych, pszczelarskich, kosmetycznych 

(oleje, hydrolaty roślinne używane do pielęgnacji), etc. mogliby bezpośrednio ogłaszać swoje oferty dla 

odbiorców bezpośrednich lub dla odbiorców – lokalnych małych gastronomii, sklepików (zadanie 7). 

Instytut został podzielony na dwa odziały: jeden dotyczący turystyki i przedsiębiorczości oraz drugi 

dotyczący produktu lokalnego.  
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Planowane zadania w ramach projektu pozwalają na lokalizację trzech zasadniczych elementów 

projektu: 

 Centrum Informacji i Zarządzania (zadanie 4), 

 Instytut Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego - oddział turystyka i 

przedsiębiorczość (zadanie 5), 

 Instytut Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego - oddział produktu lokalnego 

(zadanie 6), 

w trzech różnych powiatach, co umożliwi solidarny podział inwestycji i środków. 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli 

dotyczy) 

Lider - członek 

ABPT 

Partner 

spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

1 

Stworzenie zaawansowanego portalu informacyjno-

ofertowego dla całego Partnerstwa – część 

inwestycyjna.  

Partnerstwo/ powiat 

augustowski/ 

moniecki/ sokólski   

Partnerstwo 

2 

Stworzenie zaawansowanego portalu informacyjno-

ofertowego – część „miękka”. Projekt społeczny 

polegający na angażowaniu mieszkańców, w tym 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tworzenie 

treści wypełniającej portal.  

Partnerstwo/ powiat 

augustowski/ 

moniecki/ sokólski 

  

Partnerstwo 

3 

Pakietyzacja usług. 

Zbudowanie oferty spakietyzowanych usług dla 

klientów: badania, analiza, stworzenie pakietów. 

Partnerstwo/ powiat 

augustowski/ 

moniecki/ sokólski 
  

Partnerstwo 

4 

Utworzenie  centrum informacji i zarządzania – część 

inwestycyjna objęta jest zadaniem nr 25 w ramach PS nr 

1: „ROZWÓJ OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT”; 

Podprojekt nr 1: Zagospodarowanie strefy szlaku 

aktywnej turystyki wodnej CHa – KA – Bi. Zadanie to 

zakłada budowę od podstaw lub remont/ modernizację 

stosownych obiektów wraz z wyposażeniem.  

Niniejsze zadanie 4 - Utworzenie  centrum 

informacji i zarządzania – część "miękka" i 

utrzymanie. Centrum informacji do obsługi portalu i 

administrowania (zadania 1-3). Projekt dotyczy 

przeszkolenia osób zagrożonych wykluczeniem 

społecznym i ich zatrudnienia w centrum informacji, 

zapewnienie kosztów utrzymania obiektu we wstępnej 

fazie działalności. 

Partnerstwo/ powiat 

augustowski/ 

moniecki/ sokólski 

  

Partnerstwo 

5 

Utworzenie Instytutu Turystyki, Przedsiębiorczości i 

Produktu Lokalnego - część 1 (oddział turystyki i 

przedsiębiorczości), część inwestycyjna objęta jest 

zadaniem nr 26 w ramach PS nr 1: „ROZWÓJ 

OFERTY TURYSTYCZNEJ ABPT”; Podprojekt nr 1: 

Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej turystyki 

wodnej CHa – KA – Bi. Zadanie to zakłada budowę od 

podstaw lub remont/ modernizację stosownych 

obiektów wraz z wyposażeniem. 

 

Niniejsze zadanie 5 - Utworzenie Instytutu 

Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego 

- część 1 (oddział turystyki i przedsiębiorczości), 

część "miękka" (przeszkolenie pracowników) + 

utrzymanie obiektu we wstępnej fazie działalności. 

Partnerstwo/ powiat 

augustowski/ 

moniecki/ sokólski 

  

Partnerstwo 
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Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli 

dotyczy) 

Lider - członek 

ABPT 

Partner 

spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

6 

Utworzenie Instytutu Turystyki, Przedsiębiorczości i 

Produktu Lokalnego - część 2 (oddział produktu 

lokalnego), część inwestycyjna objęta jest zadaniem nr 

27 w ramach PS nr 1: „ROZWÓJ OFERTY 

TURYSTYCZNEJ ABPT”; Podprojekt nr 1: 

Zagospodarowanie strefy szlaku aktywnej turystyki 

wodnej CHa – KA – Bi. Zadanie to zakłada budowę od 

podstaw lub remont/ modernizację stosownych 

obiektów wraz z wyposażeniem.  

 

Niniejsze zadanie 6 - Utworzenie Instytutu 

Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego 

-  część 2 (oddział produktu lokalnego), część 

"miękka" (przeszkolenie pracowników) + utrzymanie 

obiektu we wstępnej fazie działalności. Powiat moniecki 

  Partnerstwo 

7 
Stworzenie zaawansowanego portalu ofertowego 

produktów lokalnych typu B2B – część inwestycyjna. 

Podmiot prywatny 

lub PPP 
  Partnerstwo 
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Podprojekt nr 2: Promocja obszaru Augustowsko – Biebrzańskiego Parku 

Turystycznego 

Podprojekt polega na realizacji wybranych działań promocyjnych obszaru partnerstwa skupionych 

dodatkowo wokół budowania relacji wewnętrznych, utrzymywania kontaktów z byłymi mieszkańcami 

i wiedzy mieszkańców o obszarze partnerstwa. 

W ramach projektu zaplanowano zadania: 

 organizacja cyklicznych turniejów wiedzy/ różnych konkursów o obszarze ABPT, 

 korzenie dziedzictwa 

 stworzenie systemu lokalnych ambasadorów obszaru ABPT, 

 żywa historia - wykorzystanie historycznych postaci do promocji, 

 promocja szlaku kajakowego „Kajakowa Kraina Kanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy i 

Biebrzy”, 

 organizacja Festiwalu Filmów Przyrodniczych, Turystycznych i „tu kręconych”, 

 wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych.  

 

Organizacja cyklicznych turniejów wiedzy/ różnych konkursów o obszarze ABPT 

Zadanie polega na organizacji międzynarodowych turniejów wiedzy i konkursów w różnych 

dziedzinach (np. literackie, artystyczne, historyczne, inne). Konkursy mogłyby być organizowane przed 

sezonem turystycznym, aby wzmocnić promocję. Platformą promocji i organizacji byłoby Centrum 

Informacji i Zarządzania lub Instytut Turystyki, Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego (jednostki 

zaproponowane w ramach podprojektu strategicznego nr 1).  

Korzenie dziedzictwa 

Zadanie polega na zbudowaniu relacji pomiędzy ludźmi pochodzącymi z obszaru partnerstwa, a 

mieszkającymi aktualnie poza jego granicami, także za granicą. Celem jest promocja, pozyskanie 

ponownie mieszkańców, pozyskiwanie nowych mieszkańców i inwestorów. Obsługę społecznościową 

zapewniałby częściowo portal informacyjno-ofertowy (zaproponowany w ramach podprojektu 

strategicznego nr 1). W ramach zadania organizowane byłyby coroczne zjazdy „diaspory” obszary 

partnerstwa. Prawdopodobnie takie zjazdy byłyby trzema oddzielnymi wydarzeniami (np. wg 

powiatów), byłoby to połączone z konferencjami dotyczącymi np. rozwoju, historii tego obszaru z 

udziałem naukowców, biznesmenów, polityków, liderów, którzy odnieśli sukces życiowy i pochodzą z 

tego obszaru. Organizację wydarzeń mógłby realizować Instytut Turystyki, Przedsiębiorczości i 

Produktu Lokalnego (jednostka zaproponowana w ramach podprojektu strategicznego nr 1). 

Stworzenie systemu lokalnych ambasadorów obszaru ABPT 

Zadanie polega na wyłonieniu spośród znanych osób, mieszkańców aktualnych lub byłych obszaru 

partnerstwa – „ambasadorów ABPT”. Osoby związane z partnerstwem, dzięki osobistym sukcesom na 

niwie biznesu, polityki, kultury, sportu mogłyby promować „pro bono” obszar partnerstwa. Platformą 

promocji i organizacji byłoby Centrum Informacji i Zarządzania lub Instytut Turystyki, 

Przedsiębiorczości i Produktu Lokalnego (jednostki zaproponowane w ramach projektu strategicznego 

nr 1). Ambasadorowie mogliby brać udział w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez 

samorządy, turniejach wiedzy/ różnych konkursach (zadanie 1) jako członkowie jury, mogliby 

promować obszar na własnych prywatnych kontach społecznościowych, itp.  
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Żywa historia - wykorzystanie historycznych postaci do promocji 

Zadanie polega na promocji obszaru partnerstwa przy wykorzystaniu znanych postaci historycznych 

(np. król Zygmunt August, królowa Bona Sforza, itp.). Ideą zadania jest „ożywienie” dawnych postaci 

w taki sposób, aby mogły być atrakcjami turystycznymi oraz ważną częścią promocji miast i gmin. 

Zadanie obejmuje: 

 wybór w jakiejś formie głosowania przez mieszkańców: króla Zygmunta/ królowej Bony, być 

może z grupy „ambasadorów” lub reprezentantów lokalnych organizacji pozarządowych,  

 zaprojektowanie i zakup strojów oraz wyposażenia i usług dodatkowych celem zbudowania 

wizerunku tych postaci (historyczne stroje, pojazdy – kareta konna, inne wg potrzeb), 

 uczestnictwo „króla” i „królowej” w wydarzeniach odbywających się na obszarze partnerstwa, 

 obecność takich postaci w miastach, na rynkach, w czasie sezonu turystycznego i poza nim, 

 inne formy wykorzystania pomysłu. 

Promocja szlaku kajakowego „Kajakowa Kraina Kanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy i Biebrzy” 

Zadanie polega na opracowaniu map i wydaniu przewodnika on-line po Kajakowej Krainie Kanału 

Augustowskiego, Czarnej Hańczy i Biebrzy oraz promocję w internecie. 

Organizacja Festiwalu Filmów Przyrodniczych, Turystycznych i „tu kręconych” 

Zadanie polega na organizacji cyklicznych festiwali filmów przyrodniczych, turystycznych i powstałych 

na obszarze ABPT. Zakłada się organizację 4 festiwali rocznie. 

Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych.  

Zadanie polega na wytyczeniu szlaków turystycznych oraz ich oznakowaniu. Zasadą jest aby wytyczane 

nowe lub znakowane już istniejące szlaki łączyły wiele gmin, dając turystom możliwość zwiedzania 

ciągłego i poruszania się szlakami obszaru ABPT. 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli 

dotyczy) 

Lider - 

członek 

ABPT 

Partner 

spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

1 
Organizacja cyklicznych turniejów wiedzy/ różnych 

konkursów o obszarze ABPT 
Partnerstwo 

  
Partnerstwo 

2 Korzenie dziedzictwa Partnerstwo   Partnerstwo 

3 
Stworzenie systemu lokalnych ambasadorów 

obszaru ABPT 
Partnerstwo 

  
Partnerstwo 

4 
Żywa historia - wykorzystanie historycznych postaci 

do promocji 
Partnerstwo 

  
Partnerstwo 

5 Promocja szlaku kajakowego „Kajakowa Kraina 

Kanału Augustowskiego, Czarnej Hańczy i Biebrzy” 

Powiat 

Augustowski    Partnerstwo 

6 
Organizacja Festiwalu Filmów Przyrodniczych, 

Turystycznych i „tu kręconych” 
 Partnerstwo 

  

 Partnerstwo/ 

gminy wg 

lokalizacji 

7 
Wytyczenie i oznakowanie szlaków turystycznych.   Partnerstwo 

  

 Partnerstwo/ 

gminy wg 

lokalizacji 

 

  



81 
 
 

PROJEKT STRATEGICZNY NR 3: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA ABPT 

Projekt polega na rozwoju i podniesieniu jakości usług społecznych skoncentrowanych wokół zagadnień 

zdrowotnych, rehabilitacyjnych i opiekuńczych na obszarze ABPT. 

Nr 

zadania 
Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy 

Lider - 

członek 

ABPT 

Partner 

spoza ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

1 

Przebudowa z rozbudowa istniejącego budynku w 

miejscowości Trzcianne na potrzeby Gminnego 

Centrum Usług Medycznych w Trzciannem 

Gmina 

Trzcianne 
  

Gmina 

Trzcianne 

2 
Przebudowa budynku dawnej szkoły podstawowej w 

Jatwiezi Dużej na potrzeby domu opieki społecznej.  

Gmina 

Suchowola 
  

Gmina 

Suchowola 

3 

Poprawa dostępności do usług medycznych w obszarze 

chorób będących przyczyną dezaktywizacji zawodowej 

w SPZOZ w Sokółce. 

Powiat 

Sokólski 
  

Powiat 

Sokólski 

4 Budowa Domu Seniora 
Miasto 

Augustów   

Miasto 

Augustów 

5 Budowa Królewskiego Parku Zdrojowego 
Miasto 

Augustów   

Miasto 

Augustów 

6 Budowa Zakładu Borowinowego  
Miasto 

Augustów 

 Formuła 

PPP 

Miasto 

Augustów 

7 

Centrum Zdrowia AUGUSTÓW ZDRÓJ. 

Przedsięwzięcie polegałoby na rozwoju oferty 

medycznej 3 instytucji: 

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Augustowie,  

- Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów 

Opieki Długoterminowej w Augustowie,  

- BiaVita Polska S.A. Sanatorium Uzdrowiskowe 

Augustów. 

Powiat 

Augustowski 
  

Miasto 

Augustów 

8 

Utworzenie całodobowego Centrum Opieki 

długoterminowej poprzez modernizację i dostosowanie 

wyposażenia istniejącego budynku przy SP ZOZ w 

Mońkach 

Powiat 

Moniecki  

Powiat 

Moniecki 

9 

Zaadaptowanie, przystosowanie i wyposażenie 

pomieszczeń w SP ZOZ w Mońkach niezbędnych do 

prowadzenia bieżącej działalności leczniczej w tym 

rozwój nowoczesnych metod leczenia i teleopieki. 

Powiat 

Moniecki  

Powiat 

Moniecki 

10 Utworzenie Medycznego Centrum w obszarze chorób 

cywilizacyjnych  

Powiat 

Moniecki  

Powiat 

Moniecki 

11 Budowa i wyposażenie domu pomocy społecznej w 

Gminie  Sokółka 

Gmina 

Sokółka  

Gmina 

Sokółka 

12 Wsparcie opieki nad osobami niesamodzielnymi 

poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w 

formie teleopieki na terenie Gminy Sokółka 

Gmina 

Sokółka  

Gmina 

Sokółka 

13 

Utworzenie Ośrodka Terapii Uzależnień dla dzieci i 

młodzieży.  

Gmina 

Szudziałowo  

Fundacja 

"Prawo do 

radości” 

Gmina 

Szudziałowo 

14 
Budowa parku sztuki nowoczesnej w Sokółce 

Gmina 

Sokółka 
 

Gmina 

Sokółka 
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Nr 

zadania 
Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy 

Lider - 

członek 

ABPT 

Partner 

spoza ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

15 
Budowa amfiteatru leśnego  w Sokółce Gmina 

Sokółka 
 Gmina 

Sokółka 

16 Utworzenie Centrum Kulturalno-Sportowo-

Rekreacyjnego w Rajgrodzie. Przebudowa z rozbudową 

budynku Domu Kultury i zaadaptowanie go pod CKSR 

oraz zagospodarowanie terenu poprzez m.in. budowę 

amfiteatru i ogólnodostępnego parkingu  

Gmina 

Rajgród  

Gmina 

Rajgród 

17 Budowa odkrytego basenu z infrastrukturą 

towarzyszącą i wykorzystaniem OZE nad zalewem w 

Sokółce 

Gmina 

Sokółka  

Gmina 

Sokółka 

18 Budowa i przebudowa Amfiteatru Leśnego w 

Dąbrowie Białostockiej 

Gmina 

Dąbrowa 

Białostocka 

 Gmina 

Dąbrowa 

Białostocka 

19 Modernizacja stadionu w Kuźnicy (przebudowa, 

unowocześnienie, wymiana trybun, pawilonu dla 

zawodników, ogrodzenia i nawierzchni boiska) 

Gmina 

Kuźnica   

Gmina 

Kuźnica 

20 Gminne centrum pomocy - przebudowa nieużytkowanego 

budynku w m. Krasne Folwarczne z przeznaczeniem na 

centrum pomocy 
Gmina 

Jasionówka  

Gmina 

Jasionówka 
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PROJEKT STRATEGICZNY NR 4: REWITALIZACJA NA OBSZARZE ABPT 

Projekt polega na rewitalizacji wybranych terenów i obiektów na obszarze ABPT. 

 

Nr zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli 

dotyczy)  

Lider - 

członek ABPT 

Partner 

spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

1 II etap rewitalizacji Parku Miejskiego w Goniądzu Gmina Goniądz 
  

Gmina 

Goniądz 

2 

Rewitalizacja Parku Podworskiego oraz 

przylegającego zalewu w Krynkach  wraz z 

infrastrukturą drogową.  

Gmina Krynki 

  

Gmina 

Krynki 

3 
Przebudowa centrum m. Kuźnica wraz z budową 

targowiska przygranicznego 
Gmina Kuźnica 

  

Gmina 

Kuźnica 

4 
Utworzenie Przygranicznego Centrum Kultury i 

Turystyki w Kuźnicy 
Gmina Kuźnica 

  

Gmina 

Kuźnica 

5 

Zagospodarowanie byłego budynku 

administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka 

Lokalnej Aktywności TOLA w Lipsku - etap II 

Gmina Lipsk 

  

Gmina Lipsk 

6 Zagospodarowanie terenu   „Pisarowej Góry”    Gmina Mońki   Gmina Mońki 

7 

Zagospodarowanie oraz odrestaurowanie budynku 

(zabytkowego rok otwarcia 1905) po byłym dworcu 

PKP „jako centrum komunikacji dla turystów z 

Biebrzańskiego Parku Narodowego” 

Gmina Mońki 

  

Gmina Mońki 

8 
„Historia na Rampie Kolejowej” – Muzeum Ziemi 

Monieckiej. 
Gmina Mońki   Gmina Mońki 

9 Rewitalizacja centrum miasta w Suchowoli.  Gmina 

Suchowola 

  Gmina 

Suchowola 

10 

Zagospodarowanie terenu służącego do wypoczynku, 

rekreacji i integracji społeczności (Bobrówka – przy 

Świetlicy Wiejskiej, Brzozowa – przy Świetlicy 

Wiejskiej, Mikicin – przy Świetlicy Wiejskiej, 

Dolistowo – przy Świetlicy Wiejskiej (stworzenie 

siłowni na świeżym powietrzu), Zabiele - przy 

świetlicy wiejskiej i Jaświły - przy Gminnym 

Ośrodku Kultury. Gmina Jaświły  

Gmina 

Jaświły 

11 

Rewitalizacja przestrzeni miejskich w miastach 

Powiatu Monieckiego Goniądz, Knyszyn, Mońki 

przez utworzenie łąk kwietnych, ciągów 

przyrodniczych wzdłuż ulic powiatowych 

Powiat 

Moniecki  

Gmina 

Goniądz 

Gmina 

Knyszyn 

Gmina Mońki 

12 Rewitalizacja zabytkowego Młynu w Wojdach nad 

rzeką Jegrznią – utworzenie muzeum i stanicy 

wodnej Gmina Rajgród  

Gmina 

Rajgród 

13 
Rewitalizacja centrum miasta - utworzenie 

Ryneczku produktu lokalnego w Rajgrodzie Gmina Rajgród  

Gmina 

Rajgród 

14 Rewitalizacja budynku dworca PKP na centrum 

przesiadkowe wraz z zagospodarowaniem terenu w 

Sokółce Gmina Sokółka  

Gmina 

Sokółka 



84 
 
 

 

Nr zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli 

dotyczy)  

Lider - 

członek ABPT 

Partner 

spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

15 
Rewitalizacja parku miejskiego w Sokółce i nadanie 

historycznej funkcji „rynku miejskiego”. 
Gmina Sokółka  

Gmina 

Sokółka  

16 Rewitalizacja przyszkolnych obiektów sportowo-

rekreacyjnych podnoszących atrakcyjność 

turystyczną miasta Sokółka 

Gmina Sokółka  
Gmina 

Sokółka 

17 Rewitalizacja i przebudowa Muzeum Ziemi 

Sokólskiej wraz z budynkiem Sokólskiego Ośrodka 

Kultury w Sokółce, w celu ochrony dziedzictwa 

kulturowego i historycznego obszaru ABPT. 

Gmina Sokółka  
Gmina 

Sokółka  

18 Rewitalizacja boiska wielofunkcyjnego na 

wrotkowisko i lodowisko przy Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Sokółce 

Gmina Sokółka  
Gmina 

Sokółka 

19 Rozbudowa i termomodernizacja krytej pływali z 

wykorzystaniem OZE przy Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Sokółce 

Gmina Sokółka  
Gmina 

Sokółka 

20 
Utworzenie i wyposażenie Centrum Usług 

Publicznych: PSSE, PIW, PUP 

Powiat 

moniecki  Gmina Mońki 

21 Budowa amfiteatru i toru saneczkowego na wzgórzu, 

wraz z wieżą widokową, przebudowa infrastruktury 

przy krzyżu „Golgota Wschodu” Gmina Kuźnica   

Gmina 

Kuźnica 

22 Adaptacja zabytkowego budynku byłej wikarówki 

na Izbę Pamięci k. J. Popiełuszki 

Gmina 

Suchowola   

Gmina 

Suchowola 

23 
Rewitalizacja targowicy miejskiej w Suchowoli  

Gmina 

Suchowola   

Gmina 

Suchowola 

24 
Rewitalizacja zabytkowego budynku urzędu 

miejskiego w Suchowoli  
Gmina 

Suchowola   

Gmina 

Suchowola 

25 

Centrum Edukacyjne „Zielony Zakątek” 

Rewitalizacja siedliska wraz z zabudowaniami 

należącego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących i 

Zawodowych w Mońkach. W ramach Centrum 

powstałby Ośrodek szkoleniowy z ogrodem 

botanicznym, laboratorium i bazą noclegową. 

Powiat 

moniecki  

Powiat 

moniecki 

26 Rewitalizacja centrum miasteczka z modernizacją 

parkowego amfiteatru 
Gmina Krynki 

  

Gmina 

Krynki 

27 

Rewitalizacja w miejscowościach : Bargłów 

Kościelny, Tobyłka, Kamionka Stara, Brzozówka i 

Pruska 

Gmina 

Bargłów 

Kościelny   

Gmina 

Bargłów 

Kościelny 

28 
Rewitalizacja terenów i budynków w otoczeniu ZS-P 

w Jasionówce 
Gmina 

Jasionówka  

Gmina 

Jasionówka 

29 
Rewitalizacja centrum Jasionówki 

Gmina 

Jasionówka  

Gmina 

Jasionówka 
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PROJEKT STRATEGICZNY NR 5: NIEBIESKO-ZIELONA INFRASTRUKTURA 

OBSZARU ABPT 

 

 

Nr 

zadania 

Nazwa zadania i podział na podzadania (jeśli dotyczy)  
Lider - 

członek ABPT 

Partner spoza 

ABPT 

Obszar 

realizacji 

(gminy) 

1 Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną 
Gmina 

Knyszyn 
  

Gmina Knyszyn 

2 
Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku retencyjnym  Gmina Kuźnica   Gmina Kuźnica 

3 Budowa zbiornika retencyjnego z infrastrukturą 

turystyczną 

Gmina 

Bargłów 

Kościelny  

Gmina Bargłów 

Kościelny 

4 
Zagospodarowanie przyrodnicze i sportowo-

rekreacyjne terenu wzdłuż cieku wodnego przy ulicy 

Broniewskiego w Sokółce Gmina Sokółka  Gmina Sokółka 

5 

Budowa bulwarów nad rzeką Kropiwna w Dąbrowie 

Biał. jako połączenie Targowiska Miejskiego z 

Amfiteatrem w lasku w Dąbrowie  

Gmina  

Dąbrowa 

Białostocka 

 Gmina Dąbrowa 

Białostocka 

6 

Rozbudowa infrastruktury turystyczno – 

wypoczynkowej przy zbiorniku retencyjnym w 

Jasionówce 

Gmina 

Jasionówka 

 Gmina 

Jasionówka 
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