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Charakterystyka Powiatu monieciego

� Powiat Moniecki, w skład którego 
wchodzą miasta i gminy: Mońki, 
Knyszyn, Goniądz, Jasionówka, 
Jaświły, Krypno i Trzcianne, położony 
jest u zbiegu Biebrzy i Narwi, w 
centralnej części województwa 
podlaskiego. 



Dane statystyczne Powiatu 
monieckiego

� Powiat moniecki zajmuje obszar 138 539 ha, co 
stanowi 7% powierzchni województwa.

� Mieszka tu ponad 45 tysiące osób (z tego w 

miastach 15 724), czyli ok. 3,6% ludności Podlasia

� Niewątpliwym walorem powiatu są obiekty o 
szczególnym znaczeniu przyrodniczym. Zajmują one 
powierzchnię 44 479,5 ha (32,1% ogólnej 
powierzchni). 



� Teren powiatu odznacza się wieloma walorami 
przyrodniczymi i historycznymi. Ze względu na 
położenie geograficzne i warunki społeczno-
gospodarcze posiada duże możliwości rozwoju 
rolnictwa i turystyki. 

� Do przyjazdu zachęcają nie tylko unikalne walory 
przyrodnicze i krajobrazowe Doliny Biebrzy, ale i 
zabytkowy zespół fortyfikacji carskich z przełomu 
XIX i XX wieku. 



� Ze wszech stron otaczają go cenne obiekty 
przyrodnicze: od zachodu pokaźne połacie powiatu 
obejmuje Biebrzański Park Narodowy, ze strony 
wschodniej w granicach powiatu leżą obrzeża 
Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, 
krańce południowe stanowią natomiast fragment 
Obszaru Chronionego Krajobrazu "Doliny Narwi" i 
stykają się z otuliną Narwiańskiego Parku 
Narodowego.



Biebrzański Park Narodowy

� Największą atrakcją turystyczną powiatu monieckiego jest 
Biebrzański Park Narodowy. Park został utworzony w 
1993 r. – jest największym parkiem narodowym w Polsce. 
Najcenniejsze walory Parku to szeroka dolina mającej 
charakter naturalny silnie meandrującej rzeki Biebrzy, z 
największym zespołem torfowisk w Polsce, zwanych 
Bagnami Biebrzańskimi. 

� Zachowały się tu rzadkie, zagrożone i ginące w kraju i 
Europie gatunki roślin, ptaków i innych zwierząt. 
Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego 
są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, 
które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w 
wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.



� Bagna Biebrzańskie są uznawane za jedną z 
najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi 
ptaków wodno-błotnych. W 2004 dolinę Biebrzy 
włączono do sieci Natura 2000. Obecnie jest to 
obszar specjalnej ochrony ptaków (Dolina Biebrzy o 
powierzchni 121.002,6 ha i obszar specjalnej 
ochrony siedlisk - Ostoja Biebrzańska o powierzchni 
149.929,1 ha). 

(źródło:www.biebrza.org.pl)



� Włodzimierz Puchalski (1909 - 1979) wybitny polski 
przyrodnik, artysta fotografik, prekursor polskiego 
filmu przyrodniczego pisał: 

� "Ziemie między Narwią a Bugiem mało mają sobie 
równych w naszej ojczyźnie. Jest tu pięknie o każdej 
porze roku. Uczulone na uroki krajobrazów oko 
odnajdzie w nich rzeczy zachwycające nawet pośród 
jesiennych mgieł i zimowej ciszy, najpiękniej jednak jest 
wiosną. Nieregularny bieg rzek, płynących 
polodowcowymi, zabagnionymi dolinami, gruba pokrywa 
śniegu i lodu powodują, że okolice, gdzie Biebrza wpada 
do Narwi, zamieniają się w ogromne rozlewiska.(...)"





Projekt:

„Powiat moniecki zaprasza 

na aktywny wypoczynek”

Działanie 9.5 POKL



Realizator projektu:

Fundacja a Rzecz Rozwoju Powiatu Monieckiego

www.narzeczpowiatu.pl

Okres trwania projektu:

01.03.2010 – 30.06.2010 (4 miesiące)



Bariery

� Powiat moniecki jest terenem typowo rolniczym, o 
niskiej świadomości odnośnie korzyści płynących z 
kształcenia i podnoszenia własnych kwalifikacji. 
Główną barierą jest fakt, iż mimo atrakcyjnego 
położenia powiatu, i dużej ilości gospodarstw 
agroturystycznych mieszkańcy nie potrafią
wykorzystać unikatowych walorów przyrody do 
rozwoju działalności ekonomicznej.



Bariery

� Ogromne możliwości jakie stwarza internet nie są w pełni 
wykorzystywane. Powodem tego stanu rzeczy są także inne 
bariery: 

� zbyt mała umiejętność posługiwania się komputerem, w tym 
internetem; 

� rozproszenie oferty turystyki wiejskiej w wyniku 
zamieszczenia jej w trudno dostępnych gminnych, 
indywidualnych serwisach, często pod „abstrakcyjnymi”
adresami; 

� brak wykorzystania poczty elektronicznej dla procesu 
komunikowania się z klientem. 

� brak możliwości korzystania z bezpłatnych ofert 
szkoleniowych i doradczych,



Bariery

� W rejonie powiatu monieckiego znajduje się ponad 
90 kwater agroturystycznych z czego jedynie 
niecałe 30% posiada własne strony internetowe, 
czy też przynajmniej adres mailowy. 

� Istnieje tylko jedno stowarzyszenie i oddzielna 
baza „Raj Bobra” która skupia tylko 19 członków. 

� Nie istniały strony czy też serwisy będące źródłem 
informacji o wszystkich atrakcjach, kwaterach czy 
też innych ofertach turystycznych z terenu powiatu



Cele projektu

Celem ogólnym projektu było podniesienie świadomości i edukacja 
mieszkańców powiatu monieckiego z zakresu korzyści płynących z 
wykorzystania internetu przy promocji swoich ofert i usług 
turystycznych.

Cele szczegółowe to:
- stworzenie powiatowej bazy atrakcji turystycznych w formie serwisu 

www

- podniesienie umiejętności beneficjentów w zakresie korzystania z 
internentu

- poszerzenie wiedzy beneficjantów nt. korzyści płynących z promocji 
w internecie

- umożliwienie udziału w bezpłatnych szkoleniach i kursach a także 
możliwość bezpłatnej promocji w rezultatach projektu



Grupa docelowa

� Grupa docelowa, która otrzymała wsparcie w 
ramach realizowanego projektu to mieszkańcy 
terenu powiatu monieckiego, przede wszystkim 
osoby zatrudnione w rolnictwie, prowadzące 
działalność w branży agroturystycznej i 
turystycznej. 

� Udział w projekcie wzięło 70 osób w tym 60% 
kobiet



Główne działanie

Głównym działaniem projektu było stworzenie bazy 
skupiającej wszystkie informacje nt. kwater, atrakcji 
czy też ofert turystycznych z terenu powiatu 
monieckiego. 

Poprzez ułatwiony dostęp, swoją ofertę w serwisie 
może zamieścić każda zainteresowana osoba. 

Stworzeniu serwisu towarzyszył szereg szkoleń i 
warsztatów skierowanych do osób zajmujących się
branżą turystyczną i organizującą aktywny 
wypoczynek.



Szkolenia

"Internet jako źródło promocji działalności 
turystycznej" - Marzec 2010 r.

� W programie szkolenia znalazły się zagadnienia 
dotyczące min.: wyszukiwarek internetowych, 
podstawowe umiejętności korzystania z zasobów, 
poczta elektroniczna jako narzędzie komunikacji na 
linii klient-usługodawca, bezpieczeństwo w sieci, 
przegląd i omówienie dobrych praktyk w zakresie 
reklamy turystyki.



Szkolenia

Szkolenie: "Fundusze UE na działalność
agroturystyczną na wsi w latach 2007-2013" -
Kwiecień 2010 r.

� Zorganizowane zostało jednodniowe szkolenie z 
zakresu możliwości zewnętrznego dofinansowania 
działalności agroturystycznej. Szkolenie prowadził
Specjalista ds. funduszy unijnych , który omówił
zagadnienia związane z dostępnymi w tej branży 
funduszami. Dodatkowo każdy uczestnik mógł
skorzystać z indywidualnego doradztwa.



Szkolenia

Warsztaty dot. analizy potrzeb i propozycji 
stworzenia bazy agroturystyki i atrakcji 
turystycznych - Maj 2010 r. 

� Warsztaty robocze mające na celu wypracowanie 
katalogu danych i rozwiązań zastosowanych 
później w internetowej bazie agroturystyki i atrakcji 
turystycznych. Podczas warsztatów zbierane były 
informacje, propozycje i kompromisy rozwiązań
bezpośrednio od osób których oferta i reklama ma 
znaleźć się w tworzonej bazie.



Szkolenia

Warsztaty "Zastosowanie technik komputerowych 
w działalności turystycznej" - Czerwiec 2010 r.

� Warsztaty dotyczyły kwestii związanych z 
podstawami obsługi komputera i jego 
podstawowych programów, obsługi serwisów 
internetowych, jak również systemu rezerwacji usług 
turystycznych. 









Skarby Biebrzy na zdjęciach
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