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Zalqcznik nr 1 do Regulaminu Instrumentu Finansowego..Porgczenie"

OBSZARY STRATEGICZNBJ INTERWENCJI (OSI)
WOJEW6DZTWA WARMINSKO-NIAZURSKIEGo oKRBSLoNE w STRATBGII RoZwoJU

SPOT,ECZNO-GOSPODARCZEGO WOJBWODZTWA WARM INSKO-MAZURS KIEGO
DO ROKU 2025 Z DNIA 25.06.2013R.

Lp. NAZ\!'A STATUS GNIINY POWIAT

OBSZARY PERY-
FERYZACJI

SPOI,E('Z\O -
COSPODARCZEJ

OBSZARY O
sl..\BYNt DOS'[4-

PIE DO trsl.tic
PUBLICZNYCH

OBSZARY
PRZYGRA.

NICZNE

I Banie Mazurskie wleJsKa goldapski + 'r

z. Itarclany wiejska ketrzvriski + +

J. Barczewo miejsko - wiejska olsztyriski

4. Barczelvo miejska olsztyriski

Bartoszyce wiejska bartoszvcki + +

6. Bartoszyce miejska bartoszycki +

7. Biala Piska miejsko - rviejska piski +

8. Biala Piska miejska piski +

9. Biskupiec mleJSl(o - wleJska olsztyriski

10. Biskupiec miejska olsztyfiski

ll Biskupiec rviejska nowomiejski

12. Bisztynek miejsko - wiejska bartoszycki + T

13. Bisztynek miejska bartoszycki + +

14. Branielvo wiejska branielvski + +

15. Braniervo miejska braniervski +

t6. Budrv rviejska wggorzewski + +

17. D4br6wno rviejska ostr6dzki +

tE. Dobre Nliasto miejsko - rviejska olsztyf ski

19. Dobre Nliasto miejska olsztyriski

20. Dubeninki lviejska goldapski + + +

zl Dl rr it1' rviejska olsztyriski

,) Dzialdowo w'iejska dzialdorr ski +

23. Dzialdoll o nriejska dzialdorvski

21. DZrvierzuty rviejska szcz-v"cietiski +

ti Elblqg rr iejska elblqski +

26. Elb14g rniejska Elblqg f
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)1 Elk rviejska elcki

28. Elk miejska elcki

29. Frombork rniejsko - wiejska braniewski +

30. Frombork miejska braniewski +

31. Gietrzwald rviejska olsztyriski

32. Gi2ycko miejska gi2ycki +

33. Gi2ycko rviejska gi2ycki +

34. Godkorvo rviejska elbl4ski + +

35. Goldap miejsko - rviejska goldapski +

36. Goldap miejska goldapski +

37. G6rolvo llaweckie rr'iejska bartoszy'cki + +

38. C6rowo llaweckie miejska bartoszycki +

39. Grodziczno wiejska norvomiejski

40. Gronowo Elblaskie wiejska elblqski + +

4l Grunwald rviejska ostrridzki +

42. llawa lviejska ilawski

43. llawa miejska ilawski

44. llowo-Osada rviejska dzialdowski

{5. Janowiec KoScielny rviejska nidzicki +

46. Janowo rviejska nidzicki T

17. Jedlvabno wiejska szczycieriski

48. Jeziorany nriejska olsztyf ski

49. Jezioranv miejsko - rviejska olsztyriski

50. Jonkorvo rviejska olsztyriski +

51. Kalinorvo n'iejska elcki +

it Kgtrzl n miejska kgtrzl riski +

53. Kgtrzyn w iejska kgtrzyfski + + T

5,1. Kisielice miejsko - rviejska ilarvski +

Kisielice miejska ilawski

56. Kirvitv rviejska lidzbarski + J-

57. Kolno wiejska olsztl'riski f

58. Korsze nriejska kgtrzl riski + 'a'

59. Korsze miejsko - rviejska kgtrzl riski + +

60. Korvale Oleckie rviejska olecki + I

61. Kozlorvo rr iejska nidzicki + +

62. Kruklanki rvie'jskl gi2l cki f

63. Kurzgtnik rviejska nolvomiejski
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64. Lelkowo rviejska braniewski T +

o5. Lidzbark miejska dzialdowski

66. Lidzbark miejsko - wiejska dzialdorvski

67.
Lidzbark Warmiri-

ski wiejska
lidzbarski f +

68.

Lidzbark Warmif-
ski

miejska lidzbarski +

69. Lubawa miejska ilawski

70. Lubawa wiejska ilawski +

7l Lubomino rviejska lidzbarski +

1) Lukta wiejska ostr6dzki +

73. Maldyty rviejska ostr6dzki

74. Markusy wiejska elb14ski + + +

/5. Mikolajki miejsko - rviejska mrqgowski

76. Mikolajki miejska m14gowski

77. Nlilejewo wiejska elb14ski +

78. Milakowo miejsko - rviejska ostrridzki +

79. Milakowo miejska ostr6dzki +

80. Mitki rviejska gi2ycki +

81. Milomlyn niejsko - wiejska ostr6dzki

82. Milomlyn miejska ostr6dzki

83. Mlynary miejsko - rviejska elblqski + +

84. Mlynary miejska elblqski + +

85. Morqg miejsko - wiejska ost16dzki

86. Mor4g miejska ostr6dzki

87. Mrqgowo wiejska mrqgowski +

88. Mr4gowo miejska mr4gowski

89. Nidzica miejska nidzicki

90. Nidzica miejsko - rviejska nidzicki

9l Nolve Miasto Lu-
barvskie

miejska nolvomiejski

92.
Norve Nliasto Lu-

barvskie
rviejska nowomiejski +

93. 0lecko miejska olecki +

9:1. Olecko miejsko - rviejska olecki +

95. Olszty'n miejska Olszt.vn

96. Olsztl'nek nriejska olsztyriski

97. Olsztynek miejsko - wiejska olsztyriski

98. Orneta rniejsko - wiejska lidzbarski f
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99. Orneta nriejska lidzbarski +

100. Orzysz miejsko - niejska piski

l0l. Orzysz miejska piski

102. Ostr6da rviejska ostr6dzki

103. Ostr6da miejska ost16dzki

104. Paslgk miejsko - wiejska elblqski +

105. Paslgk miejska elblqski +

106. Pasym miejsko - rviejska szczvcieriski

107. Pasym nriejska szczvciefski

108. Piecki rviejska mrqgowski +

109. Pienig2no miejsko - rviejska braniervski f

I 10. PienigZno miejska braniervski +

lll Pisz miejsko - u iejska piski

rt2. Pisz miejska piski

I r3. Ploskinia rviejska braniervski + +

t14. PloSnica rviejska dzialdorvski +

115. Pozezdrze rviejska rvggorzewski +

I 16. Prostki rviejska elcki I

tl7. Purda wiejska olsztyriski

I 18. Reszel miejsko - rviejska kgtrzyfiski t-

I 19. Reszel miejska kgtrzyfski -f

120. Rozogi niejska szczycieriski + +

l2l Ruciane-Nida nriejsko - rviejska piski

122. Ruciane-Nida miejskir piski

123. Rybno rviej sk:r dzialdorvski + +

124. Rychliki rviejskn elblqski + + -r

t25. Rvn miejsko - rliejska gi2l cki +

t26. Rvn nriejska gi2ycki .F

127. Sgpopol miejsko - rviejska bartoszycki + -
128. Sgpopol nriejska bartoszl'cki + t-

129. Sorkrvitv n iejska nr r4gurvski +

130. Srokolvo rviejska kgtrz-v-riski + l-

r3 l. Stare .Iuchv rr iejska elcki + +

132. Starvigud:r rviejska olsztyliski

lt3. Susz nriejsko - rrieiska ilau ski

13.t. Susz ntiejska ilall ski

135. Szczytno u iejska szczvcieriski +

*^
Unia Europejska

Eufopejski Fundusz
Rozwoju RegionaLnego

l{. ft,0.

| Exl3rtii" r !1e-c,zgosootita
Zdrowe iycie, crysty zysk



136. Szczytno miejska szczvciefiski

r37. Swiqtki wiejska olsztvriski r

138.
Swigtajno

wiejska szczycieriski

139. Swigtajno wiejska olecki + +

140. Tolkmicko miejsko - wiejska elblqski +

t4t. Tolkmicko miejska elblqski +

r42. Wggorzewo miejska wggorzewski "t-

t43. Wggorzewo miejsko - wiejska wggorzewski +

144. Wielbark wiejska szczyciefski f

145. Wieliczki wiejska olecki + +

146. Wilczgta wiejska braniewski + + +

147. Wvdminv wiejska gi2ycki +

148. Zalewo miejsko - wiejska ilawski

149. Zalewo miejska ilawski
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