
Firma HORTUS działa od 2008 roku zajmując się 
kompleksowo zielenią: inwentaryzacją, projektem, 
realizacją oraz pielęgnacją. W zakres działalności 
wchodzą usługi projektowe, realizacji i pielęgnacji: 
ogrodów przydomowych, zieleni miejskiej, zieleni 
przy drogach i zagospodarowywanie terenów zie-
leni przy firmach. Do usług należy także opracowa-
nie z zakresu ochrony środowiska: oceny oddzia-
ływania na środowisko do planów miejscowych, 
raporty oddziaływania na środowisko, operaty wod-
noprawne. Do każdego projektu obsługa podchodzi 
indywidualnie, uwzględniając preferencje, styl życia, 
gust i oczekiwania klientów. Ważne by projekt był 
nie tylko piękny, ale także funkcjonalny i dostoso-
wany do warunków naturalnych. 

Wykaz projektów współfinansowanych z Fundu-
szy Europejskich:

Nazwa beneficjenta:  
GAŁĄZKA MAŁGORZATA ANNA HORTUS- 
ARCHITEKTURA ZIELENI I ŚRODOWISKO

Tytuł projektu:  
„Wzrost konkurencyjności firmy HORTUS 
-ARCHITEKTURA ZIELENI I ŚRODOWISKO 
poprzez zakup nowoczesnej koparko-łado-
warki”

województwo:  
warmińsko-mazurskie, powiat: ełcki

fundusz:  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:  
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego

działanie:  
1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

poddziałanie:  
1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

dziedzina:  
rozwój firm

wartość projektu: 
233 700.00 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
80 750.00 zł 



Techpal jest innowacyjną firmą szkoleniowo-do-
radczą, wspierającą przedsiębiorstwa w optymal-
nym wykorzystaniu Kapitału Ludzkiego. Rozpo-
wszechniając skuteczne narzędzia zarządzania 
i pasję tworzenia, inspiruje osoby prywatne oraz 
firmy do samodoskonalenia i rozwoju w drodze do 
realizacji celów biznesowych. Prowadzi działalność 
szkoleniową na podstawie zezwolenia otrzymanego 
od Ministra Edukacji Narodowej w dniu 17 maja 
1991r.

Wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich:

Numer i nazwa Działania:  
RPWM.10.06.00 Usługi rozwojowe dla przed-
siębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone 
w oparciu o podejście popytowe

Tytuł projektu:  
KLUCZ DO USŁUG ROZWOJOWYCH DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP 
Z SUBREGIONU OLSZTYŃSKIEGO

Okres realizacji projektu:  
od: 2016-10-01 do: 2019-03-31

Wartość ogółem:  
4 581 994,45 zł 

Numer i nazwa Działania:  
RPWM.10.06.00 Usługi rozwojowe dla przed-
siębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone 
w oparciu o podejście popytowe

Tytuł projektu:  
KLUCZ DO USŁUG ROZWOJOWYCH DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP 
Z SUBREGIONU EŁCKIEGO

Okres realizacji projektu:  
od: 2016-10-01 do: 2019-03-31

Wartość ogółem:  
3 498 787,14 zł 

Numer i nazwa Działania:  
RPWM.10.06.00 Usługi rozwojowe dla przed-
siębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone 
w oparciu o podejście popytowe

Tytuł projektu:  
KLUCZ DO USŁUG ROZWOJOWYCH DLA 
PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MŚP 
Z SUBREGIONU ELBLĄSKIEGO

Okres realizacji projektu:  
od: 2016-10-01 do: 2019-03-31

Wartość ogółem:  
3 782 465,00 zł 



Piekarnia Cukiernia „Karmelek” od lat buduje 
relacje międzyludzkie. Slogan „Karmelek, częstuj 
rozmową” zachęca do pogłębionych rozmów pro-
wadzonych w towarzystwie pachnących ciast i uro-
czystych tortów. Cukiernia „Karmelek” to kilka 
pokoleń doświadczeń w tworzeniu atmosfery do 
rodzinnych spotkań. Zachęca do bycia razem. „KAR-
MELEK” cukiernia i piekarnia to firma z tradycjami, 
bazująca na własnych sprawdzonych recepturach. 
Założył ją w 1985r. Waldemar Surawski - Mistrz 
Cukierniczy i Piekarski. 

Wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich: 

tytuł projektu:  
Automatyzacja produkcji kluczem do wzrostu 
konkurencyjnosci przedsiebiorstwa KARME-
LEK

nazwa beneficjenta:  
„Karmelek” Paweł Surawski

województwo:  
warmińsko-mazurskie, powiat: ełcki

fundusz:  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:  
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego

działanie:  
1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

poddziałanie:  
1.1.7. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzed-
siębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji 
i nowych technologii

dziedzina:  
rozwój firm

wartość projektu:  
550 978.32 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
144 068.34 zł 



Port Lotniczy Olsztyn – Mazury to międzynarodowe 
lotnisko położone w sercu Warmii i Mazur z pełną 
infrastrukturą przygotowaną do obsługi samolotów 
pasażerskich poruszających się w trybie rejsowym, 
czarterowym oraz General Aviation. Terminal pasa-
żerski  o łącznej powierzchni 6 800 m2 jest w pełni 
klimatyzowany i przeznaczony do obsługi ruchu 
pasażerskiego. Potencjał portu w zakresie rocznej 
obsługi pasażerów sięga 500 000 osób. 

Wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich: 

tytuł projektu:  
Regionalny Port Lotniczy Olsztyn - Mazury

nazwa beneficjenta:  
Warmia i Mazury Sp. z o.o.

województwo:  
warmińsko-mazurskie, powiat: szczycieński

fundusz:  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:  
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego

działanie:  
5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
transportowej warunkującej rozwój regionalny

poddziałanie:  
5.1.3. Porty lotnicze

dziedzina:  
transport

wartość projektu:  
205 368 085.02 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
102 334 469.57 zł 



Na fundamentach mazurskiego folwarku, w 2015 r. 
powstał stylowy hotel – Folwark Łękuk. W hotelu 
znajduje się: strefa SPA „Łekuckie Łaźnie”, sala 
fitness, siłownia, centrum konferencyjne, 18 ha 
terenów rekreacyjnych – własny las, park, boiska 
wielofunkcyjne oraz wiele innych atrakcji, które 
zapewnią atrakcje dla Gości. Architektura i wystrój 
obiektów nawiązują do przyrodniczego raju, w któ-
rym są zlokalizowane, dominują: drewno, cegła, 
kamień polny, kuty metal. Folwark Łękuk znajduje 
się zaledwie 45 km od Ełku, w sercu Dzikich Mazur, 
w otulinie Puszczy Boreckiej nad urozmaiconym 
brzegiem jeziora Łękuk, gdzie według raportu Insty-
tutu Ochrony Środowiska oddychamy najczystszym 
powietrzem w Polsce. Tuż obok królują żubry (około 
90 sztuk), których jest więcej niż mieszkańców 
Łękuka Małego (63 osoby). 

Wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich: 

tytuł projektu:  
Uruchomienie ośrodka aktywnej rekreacji 
w Łękuku Małym

nazwa beneficjenta:  
Folwark Łekuk Przyłuccy Spółka Jawna

województwo:  
warmińsko-mazurskie, powiat: giżycki

fundusz:  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:  
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego



działanie:  
1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw

poddziałanie:  
1.1.9. Inne inwestycje w przedsiębiorstwa

dziedzina:  
rozwój firm

wartość projektu:  
1 072 086.93 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
340 155.68 zł 

tytuł projektu:  
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZAGO-
SPODAROWANIE TERENU ZESPOŁU 
FOLWARCZNEGO ŁĘKUK MAŁY NA CELE 
OŚRODKA KONFERENCYJNO-WYPOCZYN-
KOEGO-PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2

nazwa beneficjenta:  
Folwark Łekuk Przyłuccy Spółka Jawna

województwo:  
warmińsko-mazurskie, powiat: giżycki 

fundusz:  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:  
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego

działanie:  
2.1. Wzrost potencjału turystycznego

poddziałanie:  
2.1.1. Baza noclegowa i gastronomiczna

dziedzina:  
turystyka

wartość projektu:  
9 316 101.15 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
2 081 561.48 zł 



Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców 
Prywatnych skupia mikro, małe, średnie i duże 
przedsiębiorstwa z regionu Warmii i Mazur. 
Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona 
praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych 
firm wobec związków zawodowych pracowników 
i organów władzy i administracji państwowej oraz 
organów samorządu terytorialnego. Od 2003 roku 
WMZPP jest członkiem Konfederacji Lewiatan. 
Przedstawiciele WMZPP biorą czynny udział w pra-
cach licznych komisji i komitetów na szczeblu woje-
wódzkim i powiatowym, m.in.: Wojewódzkiej Radzie 
Dialogu Społecznego i Komitecie Monitorującym 
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury, 
Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Zatrudnienia. 
W swoich działaniach WMZPP podejmuje współ-
pracę z przedstawicielami lokalnych władz i par-
lamentarzystami, utrzymuje także stałe kontakty 
z lokalnymi mediami w celu eksponowania stano-
wiska ekspertów i doradców Związku na tematy 
gospodarcze dotyczące regionu Warmii i Mazur. 
Poruszane są także bieżące problemy związane 
z promocją przedsiębiorczości, integracją społeczną 
czy podwyższaniem sprawności organizacyjnej firm. 

Wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich:

tytuł projektu:  
Warminsko-Mazurskie Centrum Edukacyjno-
-Technologiczne IT

nazwa beneficjenta:  
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców 
Prywatnych

województwo:  
warmińsko-mazurskie, powiat: m. Olsztyn

fundusz:  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:  
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego

działanie:  
7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług 
teleinformatycznych

poddziałanie:  
7.2.3. Kształcenie kadr dla informatyki

dziedzina:  
telekomunikacja i e-usługi

wartość projektu:  
19 269 294.44 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
16 378 900.27 zł 

tytuł projektu:  
Kompetencje w edukacji zawodowej

nazwa beneficjenta:  
Warmińsko-Mazurski Związek Pracodawców 
Prywatnych

województwo:  
warmińsko-mazurskie 

fundusz:  
Europejski Fundusz Społeczny

program:  
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

działanie:  
9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu 
oświaty

dziedzina:  
nauka i edukacja

wartość projektu:  
1 730 980.00 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
1 250 633.05 zł 



Mazurski Raj, Hotel, Marina & SPA*** zlokalizowany 
jest nad jeziorem Bełdany, w sercu Puszczy Piskiej, 
na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Na 6 hekta-
rach zielonych terenów znajduje się elegancki hotel, 
domki z rodzinnymi apartamentami oraz wiele 
atrakcji plenerowych, sportowych i rekreacyjnych. 
Własna plaża ze strzeżonym kąpieliskiem, kajaki, 
rowery wodne, żaglówki, rejsy statkiem i inne 
wodne atrakcje czekają na gości głównie latem. 
Instruktorzy żeglarstwa pomagają rozwijać umie-
jętności w sportach wodnych. Dla doświadczonych 
żeglarzy polecamy szlak wodny kierujący do Jeziora 
Śniardwy przez piękne, jeszcze nieskażone cywi-
lizacją widokowe miejsca. Mazurski Raj jest ideal-
nym miejscem na aktywny wypoczynek nie tylko na 
wodzie. Przez otaczające lasy biegną liczne szklaki 
rowerowe i piesze. 

Wykaz projektów współfinansowanych z Funduszy 
Europejskich: 

tytuł projektu:  
„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
w budynku hotelowym „Mazurski Raj” w Pia-
skach”

nazwa beneficjenta:  
MAZURSKI RAJ Sp. z o.o.

województwo:  
warmińsko-mazurskie, powiat: piski

fundusz:  
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

program:  
Regionalny Program Operacyjny Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020

działanie:  
4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

poddziałanie:  
Brak poddziałania

dziedzina:  
brak

wartość projektu:  
941 532.36 zł

dofinansowanie z Unii Europejskiej:  
644 813.01 zł


