
 Podsumowanie I edycji projektu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA  
 

Głównym celem projektu GMINA ATRAKCYJNA DLA INWESTORA jest 
promocja gospodarcza i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej województwa opolskiego 
poprzez wsparcie działań zmierzających do stworzenia warunków sprzyjającym inwestycjom.  

Przedsięwzięcie adresowane jest do przedstawicieli samorządów gminnych 
województwa opolskiego – pracowników urzędów gmin zajmujących się m.in. promocją, 
obsługą inwestora, marketingiem terytorialnym, szeroko pojętym rozwojem gospodarczym 
oraz współpracujących w ramach swych zadań z Opolskim Centrum Obsługi Inwestora. 

Kluczowym zadaniem programu jest przygotowanie kadry pracowników, 
reprezentujących poszczególne samorządy gminne, do profesjonalnej obsługi inwestorów, 
a także do stworzenia atrakcyjnej oferty inwestycyjnej gminy, która umożliwi skuteczne 
przyciągnięcie potencjalnych inwestorów.  
 

Pierwsza edycja projektu została zrealizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego  w okresie od września 2006 r. do czerwca 2007 r.  
 

Podsumowanie I edycji w liczbach: 
 
− w trakcie 17 dni szkoleniowych zrealizowano łącznie 72 bloki warsztatowe, 
− w ramach doraźnej pomocy trenera dokonano analizy 187 dokumentów przygotowanych 

przez przedstawicieli 28 gmin korzystających z konsultacji,  
− w trakcie 8 dni przeznaczonych na audyty certyfikacyjne blisko 70 godzin przeznaczono 

na rozmowy, dyskusje i prezentacje ofert inwestycyjnych w wybranych gminach.  
 

Pierwszą edycję programu ukończyło 16 gmin uzyskując tytuł „Gminy Atrakcyjnej dla 
Inwestora” oraz 16 osób z tytułem „Menedżera ds. Inwestycji”, osoby te były odpowiedzialne 
za poprawny przebieg wizyty audytora w gminie oraz prawidłowy proces certyfikujący.  

 
Najbardziej wymierne korzyści dla gmin, która uzyskały certyfikat GMINY 

ATRAKCYJNEJ DLA INWESTORA : 
 

− uzyskanie prawa do stosowania tytułu „Gminy atrakcyjnej dla inwestora” oraz logo 
projektu do celów promocyjnych (przez okres 1 roku od daty zakończenia projektu), 

− zdobycie certyfikatu zaświadczającego o atrakcyjności inwestycyjnej gminy  
− pozyskanie kadry przygotowanej do fachowej obsługi inwestorów, 
− promowanie gminy i stworzonych przez nią warunków inwestycyjnych poprzez stronę 

internetową UMWO, strony internetowe partnerów projektu, Biuro Województwa 
Opolskiego w Warszawie oraz Biuro Informacyjne Województwa Opolskiego w Brukseli. 

 
Najważniejsze korzyści dla uczestników wyróżnionych tytułem „MENEDŻERA DS. 

INWESTYCJI”: 
 

− zdobycie certyfikatów menadżerów ds. inwestycji świadczących o poziomie specjalizacji 
oraz profesjonalizmie w zakresie obsługi inwestora, 

− zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania inwestycji, 
− przeszkolenie m.in. w zakresie skutecznego pozyskiwania inwestycji, działań 

promocyjnych, sztuki prezentacji i negocjacji, technik i metod przygotowywania 
materiałów promocyjnych i ofert inwestycyjnych. 

 


