
 

Drodzy Mieszkańcy! 

Aktualnie trwają prace nad strategią terytorialną Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka”, 
które tworzą gminy: Miasto Wysokie Mazowieckie, Gmina Ciechanowiec, Gmina Czyżew, 
Gmina Klukowo, Gmina Kobylin Borzymy, Gmina Kulesze Kościelne, Gmina Nowe Piekuty, 
Gmina Sokoły, Gmina Szepietowo, Gmina Wysokie Mazowieckie oraz Powiat 
Wysokomazowiecki. Do tej chwili Partnerzy wypracowali wspólnie propozycje czterech celów 
strategicznych i realizujących je projektów.  

Projekty mają charakter partnerski, ponieważ odpowiadają na zdiagnozowane wspólne 
potrzeby społeczności - nie jednej a kilku gmin, a z ich efektów będą korzystać mieszkańcy 
całego obszaru Partnerstwa. 

Głos mieszkańców jest dla nas ważny, dlatego zapraszamy Państwa do aktywnego 
współtworzenia tego ważnego dla Partnerstwa dokumentu.  

Zgłoszone opinie, uwagi zostaną starannie przeanalizowane. Liczymy na to, że pomogą nam 
one w opracowaniu i udoskonaleniu zapisów strategii. 

Dziękujemy za udział w tworzeniu tego ważnego dokumentu! 

 

Rada Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” 

 

 

Strategia Terytorialna Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” 

 

Wizja rozwoju Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” to: 

długoterminowe, stałe pogłębianie i poszerzanie zakresu współpracy Partnerów na rzecz 

podnoszenia szeroko rozumianej jakości życia mieszkańców obszaru Partnerstwa osiąganej 

poprzez ich aktywność i kompetencje, zrównoważony rozwój gospodarczy i zachowanie 

walorów środowiska obszaru Partnerstwa. 

 

 

 
 

Cele strategiczne Partnerstwa Ziemia wysokomazowiecka 

 

Cel strategiczny 1: „Innowacyjna i zrównoważona gospodarka” 

Cel strategiczny 2: „Aktywna społeczność dla rozwoju” 

Cel strategiczny 3: „Czyste środowisko i wysokiej jakości przestrzeń do życia” 

Cel strategiczny 4: „Partnerska Ziemia wysokomazowiecka” 



 

 

Proponowane projekty strategiczne i uzupełniające strategii terytorialnej 
Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” 

 

Cel strategiczny 1: Innowacyjna i zrównoważona gospodarka 

Projekt strategiczny 1: „Wysokomazowiecka Dolina Rolnicza 4.0” 

Podprojekt: „Innowacyjne rozwiązania w produkcji rolnej” (Partner Wiodący: Gmina 
Szepietowo/PODR) 
Podprojekt: „Innowacyjne rozwiązania w przetwórstwie prowadzonym w gospodarstwach rolnych” 
(Partner Wiodący: Gmina Szepietowo/PODR) 
Podprojekt: „Centrum Krajowego Białka Paszowego” (Partner Wiodący: Gmina Szepietowo/PODR) 
Podprojekt: „Genomowanie krów mlecznych” (Partner Wiodący: Gmina Klukowo) 
Podprojekt: „Spółdzielnia Producentów Owoców i Warzyw” (Partner Wiodący: Gmina 
Szepietowo/PODR) 
Podprojekt: „Zastępca rolnika – wypracowanie systemu profesjonalnego zastępstwa rolnika” 
(Partner Wiodący: Gmina Klukowo) 

Projekt uzupełniający: „Podlaska Strefa Zrównoważonego Rozwoju” - 1. Uruchomienie inkubatora 
kuchennego w Krzyżewie, 2. Utworzenie spółdzielni rolniczej, 3. Utworzenie Centrum Aktywnosci 
Gospodarczej, 4. Utworzenie obszaru przedsiębiorczości oraz obszaru zabudowy usługowo-
mieszkaniowej, 5. Utworzenie obszaru energetyki odnawialnej (Partner wiodący: Gmina Sokoły) 

Projekt uzupełniający: „Nie tylko rolnictwo - wsparcie tworzenia i rozwoju lokalnych 
przedsiębiorstw (m.in. utworzenie Biura Promocji Gospodarczej OP, oferującego wsparcie 
informacyjne i doradcze oraz pomoc w spełnieniu wymogów, Stworzenie Klubu Młodych 
Przedsiębiorców, Wysokomazowieckie Anioły Biznesu - Partner Wiodący: Gmina Czyżew) 

Projekt uzupełniający: Turystyka instrumentem marketingu OP (Partner Wiodący: Gmina 
Ciechanowiec) 

 

Cel strategiczny 2: Aktywna społeczność dla rozwoju 

Projekt strategiczny 2: „Aktywna, przedsiębiorcza młodzież” – integracja, aktywizacja społeczna oraz 
poszerzenie oferty edukacyjnej (formalnej i nieformalnej) dla dzieci i młodzieży w kierunku 
innowacyjności, współpracy (praca zespołowa projektowa), przedsiębiorczości (Partner Wiodący: 
Gmina Ciechanowiec) 

Projekt uzupełniający: „Wsparcie dla realizacji potrzeb mieszkaniowych młodych ludzi na obszarze 
Partnerstwa „Ziemia wysokomazowiecka” (Partner Wiodący: Gmina Kulesze Kościelne) 

Projekt uzupełniający: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców OP” – w zakresie 
korzystania e-usług i bezpieczeństwa w internecie (Partner Wiodący: Gmina Klukowo) 

Projekt uzupełniający: „Srebrny kapitał” – integracja i aktywizacja mieszkańców w wieku 
poprodukcyjnym na rzecz rozwoju osobistego oraz społecznego, uspołecznianie” pomocy społecznej i 
wykorzystanie w niej cyfryzacji (teleopieka) (Partner Wiodący: Gmina Sokoły) 

 



 

Cel strategiczny 3: Czyste środowisko i wysokiej jakości przestrzeń do życia 

Projekt strategiczny 3: „Partnerstwo Ziemia wysokomazowiecka samowystarczalne energetycznie” 
– utworzenie klastra energii oraz spółdzielni energetycznych według koncepcji: „obywatelskich 
wspólnot energetycznych” oraz „wspólnot energetycznych opartych na energii odnawialnej” oraz 
zakład mineralizacji odpadów i osadów (Partner Wiodący: Miasto Wysokie Mazowieckie) 

Projekt uzupełniający: „Edukacja oraz planowanie przestrzenne chroniące 
nieodnawialne/wolno/trudno odnawialne zasoby: krajobraz, przyrodę, przestrzeń publiczną, 
materialne dziedzictwo kulturowe (Partner Wiodący: Kulesze Kościelne) 

Projekt uzupełniający: Ochrona zasobów wodnych obszaru Partnerstwa – utworzenie zbiorników 
retencyjnych na: rzece Brok w Wysokiem Mazowieckim, rzece Mianka w obrębie miejscowości 
Pułazie-Świerże i Wyszonki Posele, zielono-niebieska infrastruktura oraz regulacja systemu wodno-
kanalizacyjnego na terenie partnerstwa, a także budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
obszarach wiejskich Partnerstwa (Partner Wiodący: Gmina Wysokie Mazowieckie i Gmina Nowe 
Piekuty) 

Projekt uzupełniający: „Ekologia się opłaca” – edukacja społeczności lokalnej OP na rzecz ochrony i 
lepszego wykorzystania jego walorów środowiskowych (Partner Wiodący: Kobylin-Borzymy) 
 
 

Cel strategiczny 4: Partnerska Ziemia wysokomazowiecka 

Projekt strategiczny 4: „Utworzenie Centrum Działań Wspólnych” – jednostki analizującej sytuację 
społeczno-gospodarczą OP i wypracowującej i koordynującej partnerskie działania (polityki, projekty) 
na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego OP (Partner Wiodący: Miasto Wysokie Mazowieckie) 

Projekt uzupełniający: „Wykorzystanie narzędzi cyfrowych i baz danych funkcjonujących w każdej 
gminie dla sprawnego świadczenia usług publicznych na obszarze Partnerstwa” (Partner Wiodący: 
Nowe Piekuty) 

Projekt uzupełniający: „Upowszechnienie funduszy sołeckich i budżetów obywatelskich na obszarze 
Partnerstwa Ziemia wysokomazowiecka” (Partner Wiodący: Gmina Wysokie Mazowieckie) 

 

 

Cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego 
(SRWP) jako kontekst Strategii Terytorialnej Partnerstwa „Ziemia 

wysokomazowiecka” 
 

SRWP wskazuje cele, które wzmocnią konkurencyjność województwa podlaskiego.  
Te cele to: dynamiczna gospodarka, w której: rozwijane są przemysły przyszłości, innowacje, stawia 
się na lokalnych przedsiębiorców i kontynuuje rewolucję energetyczną, w której to mieszkańcy są 
wytwórcami energii w oparciu o odnawialne źródła.  



Kolejny cel to zamożni mieszkańcy: aktywni, kompetentni, żyjący w przestrzeni wysokiej jakości: 
jeżdżący szerokimi, równymi drogami, leczący się wyspecjalizowanych szpitalach, korzystający z dóbr 
kultury, wysokiej jakości edukacji.  

I trzeci cel: partnerski region, dobrze zarządzany, współpracujący z innymi regionami i krajami. 
To ambitne cele, ale misja Strategii brzmi: „Ambitne Podlaskie”.  

Wizja regionu zawarta jest w haśle „4P”: Podlaskie jest przedsiębiorcze, partnerskie i 
perspektywiczne. 

Cele strategiczne Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego: 

1.Dynamiczna gospodarka;  
Cele operacyjne: 
1. Przemysły przyszłości;  
2. Podlaski system otwartych innowacji;  
3. Lokalna przedsiębiorczość;  
4. Rewolucja energetyczna i gospodarka obiegu zamkniętego;  
5. E-podlaskie 
 
2. Zasobni mieszkańcy; 
 Wyróżnienie celu strategicznego zasobni mieszkańcy ma skupić uwagę polityki rozwoju regionu na 
budowaniu i rozwijaniu silnego kapitału ludzkiego, który traktowany jest jako najważniejszy zasób 
regionu 
Cele operacyjne: 
1. Kompetentni mieszkańcy;  
2. Aktywni mieszkańcy;  
3. Przestrzeń wysokiej jakości. 

 
3. Partnerski region. 
W warunkach pogarszających się trendów globalnych oraz zachodzących zmian w UE, np. w 
sposobie finansowania, kluczowego znaczenia nabiera doskonałość zarządzania rozwojem 
regionalnym i lokalnym w województwie. 
Podobnie jak w sektorze gospodarczym, braki lub słabości zasobów organizacji powinny być 
uzupełniane poprzez pozyskiwanie tych zasobów z zewnątrz. Najlepszą drogą prowadzącą do 
wzmocnienia regionu o brakujące zasoby jest współpraca, ponieważ w trakcie jej realizacji 
powstają dodatkowe korzyści (zaufanie, synergia). Współpraca pozwala organizacjom tworzyć 
nawet globalne przewagi konkurencyjne i umożliwia osiągnięcie ambitnych celów. Z punktu 
widzenia rozwoju regionu ważne jest rozwijanie wszelkich form współpracy i powiązań sieciowych 
w układach zewnętrznych, poprzez ciągłe komunikowanie się, wymianę informacji, wiedzy, 
dobrych praktyk oraz tworzenie powiązań o różnym stopniu formalizacji. 

Cele operacyjne: 
1. Dobre zarządzanie;  
2. Kapitał społeczny;  
3. Partnerstwa międzynarodowe i ponadregionalne;  
4. Gościnny region. 
 
Koncentracja polityki rozwoju na trzech celach strategicznych odpowiada jednocześnie potrzebom i 
aspiracjom mieszkańców regionu. Dynamiczna gospodarka pozwoli utrzymać korzystną trajektorię 
rozwoju dzięki między innymi: przemysłom przyszłości, systemowi otwartych innowacji, lokalnej 
przedsiębiorczości, rewolucji energetycznej oraz wdrożeniu i rozpowszechnieniu idei e-podlaskie. 
 



Zwiększenie zasobności mieszkańców będzie odbywało się dzięki budowaniu i wzmacnianiu 
kompetencji mieszkańców Podlaskiego, a także działaniom zwiększającym możliwości rozwijania 
aktywności społecznych w nowoczesnych przestrzeniach wysokiej jakości. 
Zasobność mieszkańców regionu będzie również efektem osiągania sukcesów w pozostałych celach 
strategicznych, głównie w celu dynamiczna gospodarka.  
 
Realizacja celu strategicznego partnerski region wiąże się ze stymulowaniem dobrego rządzenia, 
rozwijaniem kapitału społecznego, wspieraniem relacji międzynarodowych i ponadregionalnych 
oraz wykorzystaniem potencjału, jaki wynikać może z zewnętrznego zainteresowania województwem 
podlaskim.  
 
Te cele strategiczne i operacyjne realizowane będą we współpracy poszczególnych interesariuszy 
(wymiar partycypacji społecznej) oraz z uwzględnieniem specyfiki przestrzennej (wymiar 
terytorialny). 
 

 

 


