
Zasady realizacji projektu „Gmina atrakcyjna dla in westora” 

 
 
I. Postanowienia ogólne 
 

1. Projekt jest organizowany przez Zarząd Województwa Opolskiego, zwany dalej 
„Organizatorem”. 

2. Celem projektu jest w szczególności: 
� pomoc w identyfikacji istniejącego potencjału gmin, sprzyjającego pozyskiwaniu 

inwestycji, 
� przekazanie zdolności skutecznej promocji gminy, zwiększania zainteresowania 

inwestorów i mediów gminą, kreowania pozytywnego wizerunku oraz 
umiejętności negocjacyjnych, 

� identyfikacja i eliminacja utrudnień formalnych i proceduralnych związanych z 
ulokowaniem inwestycji w gminie, podniesienie kwalifikacji kadry 
odpowiedzialnej za obsługę inwestora, 

� osiągnięcie odpowiedniego poziomu przygotowania samorządów do udziału w 
innych programach wsparcia lub konkursach regionalnych i ogólnopolskich o 
zbliŜonej tematyce.   

3. Do grona adresatów projektu zalicza się wszystkie gminy województwa opolskiego.  
4. Do grona uczestników projektu zalicza się przedstawicieli gmin województwa opolskiego, 

które w odpowiedzi na zaproszenie do udziału, w stosownym terminie, wyraziły chęć 
udziału w projekcie oraz zaakceptowały postanowienia niniejszego regulaminu.  

5. Przedstawiciele gmin, o których mowa w pkcie 4, są wyznaczani decyzją wójta 
(burmistrza, prezydenta) gminy (miasta).  

6. Uczestnik, decydując się na udział w projekcie, zobowiązuje się tym samym do udziału 
we wszystkich jego etapach. Niedochowanie tego warunku regulaminu uprawnia 
Organizatora do pominięcia uczestnika w ewentualnych kolejnych edycjach projektu lub 
innych inicjatywach o podobnym charakterze, organizowanych przez Zarząd 
Województwa Opolskiego.  

7. Uczestnictwo w projekcie, w szczególności w warsztatach i szkoleniach, dla 
wyznaczonych przedstawicieli ma charakter wiąŜący. Jedynie obecność uczestnika w co 
najmniej 70 % ogólnego czasu trwania konferencji oraz zajęć w ramach cyklu 
szkoleniowego daje prawo do uzyskania certyfikatów i innych korzyści związanych z 
uczestnictwem w projekcie.  

8. Niewystarczająca frekwencja w ramach cyklu szkoleniowego co najmniej 50 % 
uczestników umoŜliwia organizatorowi odstąpienie od dalszej realizacji projektu.  

9. Osoba wyznaczona do udziału w projekcie moŜe zostać zastąpiona przez innego 
reprezentanta gminy uczestniczącej wyłącznie za zgodą Organizatora.  

10. Nieprzestrzeganie postanowień regulaminu przez poszczególnych uczestników upowaŜnia 
organizatorów do wykluczenia ich z dalszych etapów realizacji projektu.  

11. Jednostkami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania realizowane w ramach projektu 
są: 

� Kapituła honorowa – w jej skład wchodzi Marszałek Województwa Opolskiego 
jako reprezentant Organizatora oraz przedstawiciele instytucji, które objęły 
honorowy patronat nad projektem. Zadaniem kapituły honorowej będzie otwarcie 
projektu w ramach konferencji otwierającej oraz wręczenie przyznanych 
certyfikatów, 

� Zespół prelegentów – w jego skład wchodzi grupa ekspertów (współpracujących w 
ramach jednego podmiotu bądź kilku wzajemnie się uzupełniających) 



wyłonionych w drodze konkursu ofert, wyróŜniających się wiedzą i 
doświadczeniem w obszarze inwestycji oraz certyfikowania postępów 
samorządów w zakresie tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego. Zadaniem 
prelegentów będzie przeprowadzenie szkoleń, doraźna pomoc po zakończeniu 
cyklu szkoleniowego oraz organizacja audytów certyfikacyjnych w gminach, 

� Zespół odpowiedzialny za organizację i logistykę przedsięwzięcia – w jego skład 
wchodzą przedstawiciele odpowiedniej komórki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego. 

12. Szczegóły dotyczące harmonogramu działań, terminów szkoleń oraz ogólnych ram 
czasowych projektu zostaną przedstawione w zaproszeniach lub w trakcie konferencji 
otwierającej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ustaleń, o których mowa w 
tym punkcie regulaminu. 

13. Uczestnictwo w projekcie wiąŜe się z konkretnym zbiorem profitów dla regionu oraz 
uczestników, a mianowicie: 

� dla uczestniczących gmin oraz pracowników delegowanych do udziału w 
projekcie: 

• zwiększenie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie pozyskiwania 
inwestycji,  

• pozyskanie kadry przygotowanej do fachowej obsługi inwestorów, 
• uzyskanie pomocy w osiągnięciu wysokich standardów w zakresie tworzenia 

klimatu inwestycyjnego oraz przyciągania inwestorów, 
• ułatwienie sprostania wymogom innych projektów i konkursów, zwłaszcza o 

zasięgu ogólnopolskim, 
• zdobycie certyfikatów zaświadczających atrakcyjność inwestycyjną gminy 

wraz z określeniem postępów dokonanych w trakcie projektu (moŜliwych do 
wykorzystania do celów marketingowych), 

• zdobycie certyfikatów przez menedŜerów ds. inwestycji świadczących o 
poziomie specjalizacji oraz profesjonalizmie, 

• promowanie gminy i stworzonych przez nią warunków inwestycyjnych 
poprzez stronę internetową UMWO, strony internetowe partnerów projektu, 
Biuro Województwa Opolskiego w Warszawie oraz Biuro Województwa 
Opolskiego w Brukseli, 

� uzyskanie prawa do stosowania tytułu „Gminy atrakcyjnej dla inwestora” 
oraz logo projektu do celów promocyjnych, w tym w szczególności na 
papeterii bądź na stronie internetowej gminy, przez okres 1 roku od daty 
zakończenia projektu (z zastrzeŜeniem dalszych postanowień regulaminu w 
tym względzie). 

� dla regionu: 
� zwiększenie konkurencyjności regionu, 
� poprawa wizerunku województwa, 
� zwiększenie stopnia integracji wewnątrzregionalnej, 
� nawiązanie trwałych kontaktów z partnerami (patronami) projektu, 
� moŜliwość promowania województwa opolskiego jako regionu 
wykorzystującego ciekawe i nowatorskie instrumenty realizacji zadań własnych, 
� moŜliwość wykorzystania efektów realizacji projektu na prospektach i 
ulotkach promujących walory województwa. 

14. Certyfikaty zostaną przyznane wszystkim gminom uczestniczącym w projekcie (we 
wszystkich etapach), z zastrzeŜeniem postanowień o frekwencji oraz przestrzeganiu 
regulaminu przez uczestników.  



15. Prawo wyłączności na nazwę „Gmina atrakcyjna dla Inwestora” oraz logo projektu 
posiada Organizator. Gminom, które osiągnęły odpowiedni poziom atrakcyjności 
inwestycyjnej przyznaje się prawo posługiwania się nazwą i logo na okres 1 roku od daty 
zakończenia projektu.  

16. Przyznanie certyfikatów nie jest jednoznaczne z moŜliwością wykorzystywania nazwy i 
logo projektu do celów własnych gminy. Organizator zastrzega sobie prawo do ich 
uzaleŜnienia od uzyskania odpowiedniego stopnia atrakcyjności inwestycyjnej przez 
gminę, potwierdzonego wynikiem zamieszczonym na certyfikacie. Przyznanie prawa do 
korzystania z nazwy i logo zastanie potwierdzone na wręczonym certyfikacie. 

17. Koszty organizacji projektu (m.in. konferencje otwierająca i podsumowująca, szkolenia, 
pomoc trenerów, audyt w gminie) ponosi Organizator. Nie dotyczy to jednak kosztów 
związanych w szczególności z delegacjami słuŜbowymi związanymi z uczestnictwem w 
szkoleniach oraz z dostosowywaniem zasad i wymogów poszczególnych etapów projektu 
do warunków panujących w gminie. 

 
II. Przebieg projektu 

 
1. Poszczególnymi etapami projektu są: 

� konferencja otwierająca, 
� cykl szkoleń i warsztatów, 
� doraźna pomoc trenerów – kontakt z menedŜerami ds. inwestycji, 
� przeprowadzenie audytów w gminach, 
� uroczysta konferencja podsumowująca i wręczenie certyfikatów. 

2. Konferencja otwierająca posłuŜy w szczególności do: 
� zapoznania uczestników z Organizatorem, partnerami, prelegentami, patronami, 
� przedstawienia najwaŜniejszych załoŜeń projektu, 
� prezentacji proponowanego przebiegu części szkoleniowej oraz innych etapów, 
� przedstawienia wstępnego terminarza przedsięwzięć planowanych w ramach 

projektu. 
3.  Cykl szkoleń i warsztatów odbywać się będzie w ramach kilku sesji seminaryjno – 

warsztatowych z uwzględnieniem ich zróŜnicowania tematycznego. KaŜda sesja będzie 
poświęcona osobnemu blokowi zagadnień, omawianych w ramach jedno – lub 
kilkudniowych zjazdów. O szczegółach związanych z organizacją poszczególnych sesji 
uczestnicy będą informowani na bieŜąco. W ramach cyklu odbędą się zarówno zajęcia 
teoretyczne, jak i praktyczne ćwiczenia, prowadzone przez wybitnych specjalistów z 
duŜym doświadczeniem w realizacji tego typu projektów. Organizator zastrzega sobie 
prawo do moŜliwości poszerzenia lub zawęŜenia programu szkoleń, w zaleŜności od 
potrzeb oraz zainteresowania uczestników.  

4. Doraźna pomoc trenerów będzie miała zastosowanie wyłącznie w przypadku 
występowania wyraźnej potrzeby w tym zakresie. O formie, charakterze oraz 
częstotliwości pomocy decydować będzie Organizator. Pomoc będzie miała za zadanie 
udzielenie fachowych informacji oraz umoŜliwienie konsultacji z ekspertami w celu 
rzetelnego przygotowania gminy do uzyskania certyfikatu.  

5. Kontakt z menedŜerami ds. inwestycji polegać będzie na bieŜącej konsultacji oraz 
przekazywaniu Organizatorowi przez uczestników informacji o przebiegu procesu 
przygotowywania gminy do uzyskania certyfikatu. Uczestnicy – w toku specjalistycznych 
szkoleń – będą przygotowywani do pełnienia roli menedŜerów ds. inwestycji w gminie. 
Ich rolą będzie koordynacja działań zmierzających do uzyskania certyfikatu oraz 
organizacja (usprawnienie) przebiegu audytu w gminie.  



6. Przeprowadzenie audytu w gminach odbędzie się w terminie i formie ustalonej z 
Organizatorem oraz ekspertami. Wyniki przeprowadzonego audytu będą stanowiły 
podstawę decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu certyfikatu. Przedmiotem oceny moŜe 
być w szczególności: 

� stopień usystematyzowania dąŜeń gminy w zakresie pozyskiwania inwestorów – 
czy strategia (plan rozwoju, program) zakłada rozwój gospodarczy i tworzenie 
klimatu sprzyjającego inwestycjom? 

� prowadzony marketing oraz promocja gminy – czy noszą znamiona efektywnych? 
� system informacji o gminie i terenach inwestycyjnych – czy jest sprawny? 
� stopień przygotowania infrastruktury technicznej związanej z przyciąganiem 

inwestorów – czy gmina jest atrakcyjnym miejscem pod względem zaplecza 
infrastrukturalnego? 

Ocenie podlegać będzie równieŜ stopień przygotowania oraz aktywność menedŜerów ds. 
inwestycji, które zostaną uwzględnione na imiennych certyfikatach wręczanych 
menedŜerom.  
Organizator zastrzega sobie prawo do przeformułowania lub zmiany szczegółów odnośnie 
kryteriów oceny, takŜe na wniosek gmin uczestniczących w projekcie.  

7. Uroczysta konferencja podsumowująca oraz wręczenie certyfikatów będzie etapem 
zamykającym projekt. Od momentu wręczenia certyfikatów wyróŜnione w ten sposób 
gminy oraz menedŜerowie ds. inwestycji mogą korzystać z przywilejów przyznanych im 
w związku z faktem wyróŜnienia.  

 
Postanowienia końcowe 
 
1. W sprawach interpretacji zapisów oraz wymagań konkursowych, jak równieŜ zmian 

niniejszego regulaminu decyzje podejmuje Organizator, przekazując je do wiadomości 
uczestnikom oraz zespołowi prelegentów. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo cofnięcia lub zawieszenia prawa do tytułu „Gmina 
atrakcyjna dla inwestora” w przypadku stwierdzenia zachowania naruszającego ideę 
projektu. Postanowienie niniejsze dotyczy równieŜ właściwego wykorzystania nazwy i 
logo projektu. 

 


