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Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 najwię-
cej środków przeznacza na wsparcie przedsiębioczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu 
oraz nauki. Prawie połowa dofinansowania skierowana jest do przedsiębiorstw, w szczególności tych 
małych i średnich.

Kryteria mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw

Premiowane są projekty, w wyniku których powstają m.in. nowe produkty, usługi, rynki zbytu czy 
nowe technologie.

Na dodatkową pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy działający głównie w branżach: ekonomia wody, 
przemysł drzewny i meblarski oraz produkcja żywności wysokiej jakości.

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy, znaczna część środków finansowych przeznaczona jest 
na zwiększenie zatrudnienia oraz aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców.

Osoby prywatne mogą korzystać ze wsparcia w sposób pośredni, biorąc udział w realizowanych 
projektach, np. uczestnicząc w szkoleniach czy też otrzymując grant lub pożyczkę na założenie firmy.

Rodzaje przedsiębiorstwa 
w przeliczeniu na pełne etaty Mikro Małe Średnie

Średnioroczne zatrudnienie < 10 < 50 < 250

Roczny przychód (euro) < 2 mln < 10 mln < 10 mln

Roczny bilans (euro) < 2 mln < 50 mln < 43 mln

Nr osi Osie priorytetowe Kwota (euro)

1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur 320 543 756

2. Kadry dla gospodarki 118 377 268

3. Cyfrowy region 76 080 615

4. Efektywność energetyczna 267 790 253

5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 105 215 193

6. Kultura i dziedzictwo 130 985 470

7. Infrastruktura transportowa 196 294 204

8. Obszary wymagające rewitalizacji 64 848 510

9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych 80 359 495

10. Regionalny rynek pracy 181 763 152

11. Włączenie społeczne 128 000 000

12. Pomoc techniczna 58 014 179
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Dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na:

 tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw;
 budowę i przebudowę ważnych dla województwa połączeń drogowych i kolejowych;
 projekty sprzyjające ochronie środowiska, mające na celu np. ograniczenie ilości odpadów, czy zwięk-

szenie ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 podniesienie efektywności energetycznej w budownictwie i transporcie miejskim;
 rozwój e-usług przez podmioty świadczące usługi publiczne;
 ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej;
 ochronę obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczno-rekreacyjne;
 tworzenie i rozwój podmiotów zapewniających opiekę nad dziećmi;
 kursy, szkolenia czy studia podyplomowe, podnoszące kwalifikacje zawodowe, dające możliwo-

ści awansu lub znalezienia pracy;
 poprawę dostępu do usług zdrowotnych i socjalnych;
 aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Formy wsparcia

Wsparciem może być bezzwrotna dotacja na realizację projektu lub dla przedsiębiorców, np.:
 pożyczki lub poręczenia na realizację inwestycji;
 dofinansowanie szkoleń swoich i pracowników firmy, doradztwo lub możliwość udziału w innej 

usłudze rozwojowej;
 usługi świadczone przez instytucje otoczenia biznesu, w tym np. udostępnienie powierzchni biu-

rowo-laboratoryjnej, biurowej na korzystnych warunkach; organizację wyjazdu na targi czy misje 
gospodarcze.

Mieszkańcy województwa mogą skorzystać m.in. z:
 udziału w kursach językowych, informatycznych, zarządzania projektami oraz kursach zawodowych;
 pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, zdobywaniu doświadczenia zawodowego, w tym sty-

pendiów i staży;
 doradztwa i szkoleń związanych z otwarciem własnego biznesu;
 pomocy w powrocie do pracy po urlopie macierzyńskim;
 dofinansowania uczęszczania dzieci do przedszkola;
 badań profilaktycznych, szczepień i innych działań prozdrowotnych;
 pomocy rodzinom w trudnej sytuacji.

Identyfikacja potrzeb – największe szanse mają przedsięwzięcia wynikające z konkretnych potrzeb 
beneficjenta, wpisujące się w jego działalność, bazujące na jego wiedzy i doświadczeniu.
Poszukiwanie właściwego źródła finansowania – w latach 2014-20 fundusze europejskie są przy-
znawane beneficjentom nie tylko z Regionalnego Programu dla Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego, ale także z pięciu krajowych programów: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, 
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Polska Cyfrowa, Wiedza Edukacja Rozwój i Polska Wschodnia. Dodatkowo mogą być dofinansowane 
z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Ponadto na obszarach wiejskich wsparcie moż-
na otrzymać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Oprócz dotacji można uzyskać pożyczkę lub kredyt z Funduszy Europejskich, udostępniane na ko-
rzystnych warunkach. Możliwe jest także korzystanie np. z funduszy kapitałowych czy poręczeń, 
których otrzymywanie także ułatwiają Fundusze Europejskie.
We wstępnym określeniu programu pomocna jest wyszukiwarka dotacji. Można także skorzystać 
z bezpłatnej porady w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich zlokalizowanych w najbliż-
szej miejscowości realizacji projektu.

Główny Punkt Informacyjny w regionie
ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 86/85/84/83/82

Myślenie projektowe – z Funduszy Europejskich wspierane są konkretne projekty, czyli działania 
o charakterze jednorazowym, podejmowane dla osiągnięcia z góry określonych celów. Każdy projekt 
musi mieć szczegółowo określone terminy realizacji nie tylko całości, ale każdego wykonywanego 
w nim zadania. Konieczne jest prowadzenie szczegółowej dokumentacji i przestrzeganie procedur 
określonych dla wybranego rodzaju wsparcia.

Śledzenie harmonogramów naborów wniosków 

Wnioski o wsparcie z Regionalnego Programu dla Warmińsko-Mazurskiego składa się w ściśle okre-
ślonych terminach, biorąc udział w konkursach naborów wniosków. Ich harmonogramy publikowane są 
pod koniec każdego roku. Harmonogram obowiązuje również w przypadku, gdy wsparcie projektu ma 
formę kredytu lub pożyczki, choć tu może się zdarzyć, że nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

WybRaNe DZIałaNIa I PODDZIałaNIa, NabORy WNIOsKóW

OŚ 1. INtelIGeNtNa GOsPODaRKa WaRMII I MaZuR 

Działanie 1.2. Innowacyjne firmy

Poddziałanie 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw
Konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-001/18 
termin naboru wniosków: 2018-02-28 - 2018-06-29

beneficjenci:
	przedsiębiorstwa (MŚP i duże),
 grupy przedsiębiorstw (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja) – MŚP i duże;
 konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym 

liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
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Przewidziane do wsparcia typy projektów
 Wsparcie infrastruktury b+R, tj. stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-roz-

wojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie 
centrów badawczo-rozwojowych.

 Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej. 

Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności handlowej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 12 542 400 złotych

Poddziałanie 1.2.2. Współpraca biznesu z nauką
Konkurs nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-001/18
termin naboru wniosków: 2018-02-28 - 2018-06-29

beneficjenci:
schemat a i b:
	przedsiębiorstwa (MŚP);
	konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym 

liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
schemat C:
	przedsiębiorstwa MŚP i duże;
	konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym 

liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Przewidziane do wsparcia typy projektów: 
Projekty w poddziałaniu polegają na zakupie usług B+R oraz wykorzystaniu wyników badań/ rozwią-
zań technologicznych w następujących schematach:
	schemat a: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyj-

nym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R.  
	schemat b: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój 

nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, 
przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzy-
skiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych.

	schemat C: „Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do 
etapu pierwszej produkcji włącznie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 12 542 400 złotych

Rodzaj
przedsiębiorstwa

badanie
przemysłowe

eksperymentalne
prace rozwojowe

studium
wykonalności

Małe 70% 45% 70%
Średnie 60% 35% 60%

Duże 50% 25% 50%
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n	Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności – 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie 
projektu.

n	Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne – 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku MSP. 
n	Projekty, w których występuje pomoc de minimis, muszą być zgodne z właściwymi przepisami 

prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, 
n	Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85 proc. wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu.

Miejsce składania wniosków:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, plac Gen. Józefa Bema 3, 
10-516 Olsztyn, sekretariat, I piętro, pok. 114.

Działanie 1.3. Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości) 

Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne
Konkurs nr RPWM.01.03.04-IZ.00-28-001/18 
termin naboru wniosków: 2018-04-30-2018-05-29

beneficjenci:
	przedsiębiorstwa (MŚP);
	jednostki samorządu terytorialnego;
	specjalne strefy ekonomiczne (pod warunkiem przygotowania terenów na potrzeby MŚP).

Przewidziane do wsparcia typy projektów: 
	utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów na rzecz rozwoju gospodarczego;
	uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji go-

spodarczych; 
	uzbrojenie terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, ener-

getyczna, gazowa, ciepłownicza), budowa lub modernizacja układu komunikacyjnego dla terenu 
inwestycyjnego. 

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
– nie wyższy niż 85 proc. wydatków kwalifikowanych. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
 – 30 076 961,88 złotych.

Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP 
Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/18 
Termin naboru wniosków: 30.04.2018-29.05.2018

beneficjenci:
	przedsiębiorstwa (MŚP)
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W ramach poddziałania dofinansowany zostanie zakup usług, które przyczynią się do wzmocnienia 
pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:
	usług doradczych i szkoleniowych zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu prze-

wagi konkurencyjnej na rynku;
	usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja 

udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach go-
spodarczych.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85 proc. wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 17 693 950,52 złotych.

Miejsce składania wniosku:
	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101, lub 
	Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 

ul. Emilii Plater 1, pok. 380

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B
Konkurs nr RPWM.01.04.02-IP.03-28-001/18
termin naboru wniosków: 2018-04-27 – 2018-06-15

beneficjenci:
	grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja).
Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę 
modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ 
usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich klientom w formie połączo-
nej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych). 
Projekty mogą obejmować wydatki na „menadżera pakietu” (w formie usługi polegającej na wspie-
raniu i organizowaniu procesu przygotowania pakietu), przygotowanie zaplecza technologicznego, 
aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem 
oferty, przez które rozumie się wydatki mające na celu dostosowanie dotychczasowej lub planowanej 
nowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb pakietu. Ponadto dofinansowane zostaną działania 
promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.
Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-ma-
zurskiego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:
– 85 proc. wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
– 41 670 000,00 złotych
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Poddziałanie 1.4.4. Internacjonalizacja MŚP
Konkurs nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/18
termin naboru wniosków: 2018-04-27 – 2018-05-18

beneficjenci:
	przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP
Wsparcie uzyskają projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-
-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji. Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastruk-
turalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów/ produktów/ usług/ systemu dystrybucji, itp. do 
wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana bę-
dzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz 
firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.
Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego. 
Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące 
internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
– 85 proc. wydatków kwalifikowanych. 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
– 29 169 000,00 złotych.

Miejsce składania wniosku
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, plac Gen. Józefa Bema 3, 
10-516 Olsztyn, sekretariat, I piętro, pok. 114.

Działanie 1.5 Nowoczesne firmy

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu
Konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/18
termin naboru wniosków: 27.04.2018-4.06.2018

beneficjenci:
	przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP)
	grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja).

Miejsce składania wniosku:
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie, plac Gen. Józefa Bema 3, 
10-516 Olsztyn, sekretariat, I piętro, pok. 114.

Wsparcie skierowane jest na przedsięwzięcia zakładające budowanie przewag konkurencyjnych MŚP 
poprzez tworzenie /budowanie nowej oferty produktowo-usługowej polegającej na odtwarzaniu histo-
rycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). 
Wspierane będą działania zmierzające do wdrożenia w działalności gospodarczej nowych pomysłów 
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opartych o wieloletnie doświadczenie i odtwarzanie w regionie produktów i usług, które kiedyś tworzyły 
jego tożsamość i kreowały indywidualny charakter, a teraz – w odnowionej i innowacyjnej formie – mogą 
stanowić o przewadze konkurencyjnej. Przykładowe działania mogą obejmować:
	dostosowanie procesu produkcyjnego/ technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/ 

uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu;
	zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (nowe kanały dys-

trybucji, nowoczesny design, opakowania);
	odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu;
	modernizacja/przebudowa obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej 

z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem (tylko w połączeniu z re-
alizacją co najmniej jednego z ww. typów projektów).

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji woj. warmińsko-mazurskiego.
Preferowane będą także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach ob-
jętych rewitalizacją.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu – 85 proc. wydatków kwalifikowanych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów – 83 340 000,00 złotych.

Podpisanie umowy projektu ie dotacja, formalnym przypieczętowaniem decyzji o przyznanym Ci 
wsparciu jest umowa. Określa ona zasady, na jakich przyznano środki oraz podstawowe obowiązki 
związane z realizacją projektu i jego rozliczeniem. Przed podpisaniem umowy należy zgromadzić 
wymagane załączniki. Najczęściej wymagane są:
	aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,
	zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach podatków i składek ZUS,
	zaświadczenie o niekaralności, a także dokumenty specyficzne dla projektu.
Zanim zostanie podpisana umowa, należy zaktualizować harmonogram realizacji projektu.

Realizacja projektu

Najtrudniejszy etap - to realizacja i rozliczenie projektu. Projekt należy realizować zgodnie z zało-
żeniami przedstawionymi we wniosku, oraz przestrzegając podstawowych obowiązków beneficjen-
ta. Błędy na tym etapie mogą wiązać się z utratą części, a nawet całości uzyskanego wsparcia. 
Partnerem w procesie realizacji i rozliczeń jest instytucja, która odpowiada za udzielenie wsparcia 
i podpisanie umowy o dofinansowanie.
Zamknięcie i rozliczenie projektu rozpoczyna okres jego trwałości – to czas, w którym trzeba utrzy-
mać zakładane efekty projektu, np. zakupione maszyny i urządzenia, poziom zatrudnienia itp. Dłu-
gość okresu trwałości zależy od tego, jaki podmiot jest reprezentowany. Dla przykładu, jeżeli jest to 
mikro-, mała lub średnia firma, wynosi 3 lata. W pozostałych przypadkach jest to 5 lat.

Źródła:
- www.rpo.warmia.mazury.pl
- www.funduszeeuropejskie.gov.pl
- www.olsztyn.eu



Notatki



PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)


