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Loża Opolska
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Stowarzyszenie
Samorządowe A-4

FRDL- Opolskie Centrum
Demokracji Lokalnej

Dom Europejski przy Fundacji Rozwoju l ska
i Wspierania Inicjatyw Lokalnych

Ś ą Opolska Izba
Gospodarcza

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

PATRONAT MEDIALNY:

skala 1:1 400 000
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samorządy lokalne województwa opolskiego posiadające
certyfikat GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA

pozostałe gminy

granica państwa

granica województwa

granica powiatu

granica gminy

stolica powiatu

siedziba władz gminy

L E G E N D A

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

na podstawie projektu

GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA

GMINA

ATRAKCYJNA

DLA INWESTORA

GMINA

ATRAKCYJNA

DLA INWESTORA

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Paczków

Grodków

Niemodlin

Ozimek

Byczyna

Wołczyn

Korfantów

Leśnica

Ujazd
Biała

Branice

Głuchołazy

Głogówek

Kamiennik

Skoroszyce

Lubsza

Skarbimierz

Komprachcice

Dobrzeń
Wielki

Turawa

Chrząstowice

Tarnów
Opolski

Izbicko
Jemielnica

Zębowice

Lasowice
Wielkie

Łubniany

Tułowice

Prószków

Lubrza

Reńska
Wieś

Walce

Strzeleczki

Cisek

Popielów

Pokój

Świerczów

Wilków

Domaszowice

Murów

Łambinowice

Radłów

Gorzów
Śląski

Praszka

OTMUCHÓW

LEWIN
BRZESKI

KOLONOWSKIE

ZAWADZKIE

DOBRODZIEŃ

GOGOLIN

ZDZIESZOWICE

BABORÓW

PAKOSŁAWICE

OLSZANKA

RUDNIKI

DĄBROWA

PAWŁOWICZKI

POLSKA
CEREKIEW

BIERAWA

KIETRZ

Krapkowice

Głubczyce

Opole

Olesno
Brzeg

PRUDNIK

NYSA

STRZELCE
OPOLSKIE

KĘDZIERZYN - KOŹLE

KLUCZBORK

NAMYSŁÓW

REPUBLIKA CZESKA

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

WOJ. WIELKOPOLSKIE

WOJ. ŁÓDZKIE

WOJ. ŚLĄSKIE

BIURO WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

NA LOTNISKU FRANKFURT-HAHN

BIURO INFORMACYJNE
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

W BRUKSELI

BIURO WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO Z SIEDZIBĄ

W WARSZAWIE

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

45-082 Opole, ul. Piastowska 12, tel.: (077) 54 16 610, fax (077) 54 16 612
e-mail: drr@umwo.opole.pl www.opolskie.eu

PODMIOT SZKOLĄCY:

A D R E S Y I N T E R N E T O W E G M I N

www.baborow.pl
www.bierawa.pl
www.gminadabrowa.pl
www.dobrodzien.pl
www.gogolin.pl
www.kedzierzynkozle.pl
www.kietrz.pl
www.kluczbork.pl

www.pawlowiczki.pl
www.polskacerekiew.pl
www.prudnik.pl
www.rudniki.pl
www.strzelceopolskie.pl
www.zawadzkie.pl
www.zdzieszowice.pl

www.kolonowskie.pl
www.lewin-brzeski.pl
www.namyslow.eu
www.um.nysa.pl
www.olszanka.pl
www.otmuchow.pl
www.pakoslawice.pl

Bilans dwuletniego wdrażania projektu jest następujący: 58 gmin przeszkolonych w ramach części
szkoleniowo-warsztatowej oraz 22 samorządy uhonorowane tytułem „Gmina atrakcyjna dla inwestora”.

PROJEKT

PROMOCJA GOSPODARCZA
I ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ

WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zało-
żeniami projektu, prezentacja proponowanego
przebiegu części szkoleniowej oraz innych etapów,

przedstawienie harmonogramu przedsięwzięć planowanych
w ramach projektu.

Kilka sesji seminaryjno-warsztatowych. Każda sesja
poświęcona osobnemu blokowi zagadnień, oma-
wianych podczas jedno- lub kilkudniowych zjazdów.

W ramach cyklu odbyły się zarówno zajęcia teoretyczne, jak
i praktyczne ćwiczenia, prowadzone przez specjalistów z dużym
doświadczeniem w realizacji tego typu projektów.

Bieżący kontakt oraz konsultacje z orga-
nizatorem i ekspertem w celu rzetelnego
przygotowania dokumentów niezbędnych do
uzyskania certyfikatu.

Bieżący kontakt z menedżerami ds. inwestycji
w celu monitorowania procesu przygotowania
gminy do audytu oraz organizacja jego
przebiegu w gminie.

Wizyty o charakterze symulacyjnym, audytorzy w roli
potencjalnych inwestorów dokonali oceny stopnia
przygotowania gminy do obsługi inwestora oraz
terenów inwestycyjnych. Wyniki przeprowadzonych
audytów stanowiły podstawę do przyznania cer-
tyfikatu.

Wręczenie certyfikatów. Od momentu wręczenia
certyfikatów wyróżnione w ten sposób gminy oraz
menedżerowie ds. inwestycji mogą korzystać
z przywilejów przyznanych w związku z faktem
wyróżnienia.

IDEA PRZEWODNIA PROJEKTU

Wsparcie samorządów lokalnych w stworzeniu korzystnych

warunków do inwestowania poprzez osiągnięcie wysokich

standardów w zakresie obsługi inwestora.

CEL PROJEKTU

Promocja gospodarcza i zwiększenie atrakcyjności

inwestycyjnej województwa opolskiego poprzez wsparcie

działań zmierzających do zidentyfikowania i skutecznego

wyeksponowania potencjału inwestycyjnego regionu.

ADRESACI PROJEKTU

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli

samorządów gminnych województwa opolskiego

– pracowników urzędów gmin zajmujących się promocją,

obsługą inwestorów, marketingiem terytorialnym,

szeroko pojętym rozwojem gospodarczym gminy

oraz współpracujących w ramach swych zadań

z Opolskim Centrum Obsługi Inwestora.

KLUCZOWE ZADANIE PROJEKTU

Przygotowanie kadry pracowników do profesjonalnej

obsługi inwestorów, a także do stworzenia atrakcyjnej

oferty inwestycyjnej gminy, która umożliwi skuteczne

przyciągnięcie potencjalnych inwestorów.

Spośród 71 gmin województwa opolskiego do I edycji

projektu „GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA”

przystąpiło 51 samorządów lokalnych, z czego 44

ukończyły cykl szkoleń i warsztatów. 16 gmin przeszło

pomyślnie weryfikację dokumentów aplikacyjnych

i zakwalifikowało się do audytów certyfikacyjnych.

Proces certyfikacji dla wszystkich gmin, jak i reprezen-

tantów, zakończył się wynikiem pozytywnym.

W ramach edycji uzupełniającej chęć uczestnictwa

w projekcie wyraziło 15 samorządów lokalnych, z czego

14 ukończyło cykl szkoleń i warsztatów. 9 gmin

zakwalifikowało się do audytów certyfikacyjnych

i uzyskało certyfikat „Gminy atrakcyjnej dla inwestora”,

jak również 9 uczestników otrzymało tytuł „Menadżera

ds. inwestycji”.

W lipcu br. audyty eksperckie odbyły się w 14 gminach,

które uczestniczyły w I edycji projektu i wyraziły chęć

odnowienia certyfikatów, z czego 4 samorządy podały

się procesowi ocennemu po raz pierwszy. W 13 gminach

proces certyfikacji zakończył się wynikiem pozytywnym

zarówno dla samorządów gminnych, jak i reprezen-

tantów.

– zdobycie certyfikatów zaświadczających o atrakcyjności

inwestycyjnej gminy, możliwych do wykorzystania w celach

marketingowych,

– zdobycie certyfikatów przez menadżerów ds. inwestycji,

– prawo stosowania logo i tytułu projektu w oficjalnej

korespondencji,

– pozyskanie kadry przygotowanej do fachowej obsługi

inwestorów,

– promocja gminy w internecie oraz w biurach województwa

opolskiego w Brukseli, Hahn i Warszawie.

PROFITY DLA REGIONU PŁYNĄCE
Z REALIZACJI PROJEKTU:

– zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności

województwa,

– poprawa wizerunku województwa,

– nawiązanie trwałych kontaktów z partnerami oraz patronami

projektu,

– promocja województwa jako regionu wykorzystującego

ciekawe instrumenty realizacji zadań własnych.

PROFITY DLA GMIN:

DORAŹNA
POMOC

TRENERA

CYKL SZKOLEŃ
I WARSZTATÓW

KONTAKT
Z MENADŻERAMI
DS. INWESTYCJI

PRZEPROWADZENIE
AUDYTÓW

W GMINACH

KONFERENCJA
PODSUMOWUJĄCA

I WRĘCZENIE
CERTYFIKATÓW

KONFERENCJA
OTWIERAJĄCA

ETAPY PROJEKTU


