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Centrum Obsługi Inwestora 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

 

 

I. Geneza powstania 
      

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, jedna z największych organizacji 
zrzeszających jednostki samorządu terytorialnego w kraju, działa od 18 lat. Prowadzi 
wielopłaszczyznową działalność na rzecz samorządu terytorialnego, społeczności 
lokalnych oraz rozwoju regionu.  
Działania Stowarzyszenia mają charakter długofalowy, opierają się na wielkopolskiej 
tradycji pracy u podstaw. 
     Jako łatwo identyfikowalny podmiot związany z samorządem w regionie 
Stowarzyszenie już obecnie jest adresatem zapytań kierowanych przez potencjalnych 
inwestorów, przez firmy poszukujące nieruchomości inwestycyjnych.  
     Z uwagi na status organizacji pozarządowej Stowarzyszenie w 2002 roku mogło 
zapewnić funkcjonowanie COI niezależnie od aktualnej sytuacji politycznej. Nie 
podlegało ograniczeniom organizacyjnym i proceduralnym typowym dla jednostek 
sektora publicznego, może działać elastyczniej niż administracja samorządowa. 
     Ponadto Stowarzyszenie dysponowało dobrymi kontaktami z poznańskim 
środowiskiem naukowym (UAM, Akademia Ekonomiczna, Instytut Zachodni) oraz 
organizacjami gospodarczymi (Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Polska 
Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu), co pozwala w przypadku 
zaistnienia takiej potrzeby na szybkie uzyskanie wsparcia merytorycznego.  
     Będąc organizacją typowo lobbyingową Stowarzyszenie mogło zwiększyć swoje 
zaangażowanie w promowanie wprowadzania rozwiązań i zachęt korzystnych dla 
inwestorów. Może przy tym czerpać z doświadczeń gmin członkowskich, wśród 
których są najlepiej rozwijające się gminy regionu. Atutem Stowarzyszenia była też 
sieć kontaktów personalnych w środowisku samorządowym. 
     Stowarzyszenie działa na zasadzie non profit, dzięki czemu świadczenie usług 
informacyjnych i szkoleniowych dla gmin i powiatów członkowskich odbywa się 
bezpłatnie lub przy minimalnych opłatach.  
 
Zakres prowadzonych działań proinwestycyjnych i prorozwojowych Stowarzyszenia 
przed podpisaniem umowy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych w 2002 
roku: 

o Organizacja szkoleń i seminariów poświęconych problematyce rozwoju 
regionu, a także sprawnego zarządzania JST;  

o Od siedmiu lat prowadzona jest i aktualizowana baza danych odnośnie do 
gminnych nieruchomości inwestycyjnych w regionie. Dostępna jest ona na 
stronach internetowych Stowarzyszenia, a także publikowana w formie 
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katalogów rozprowadzanych wśród zainteresowanych podmiotów, 
w szczególności podczas targów Invest City. Zarówno baza jak i katalogi 
opracowane są w polskiej i angielskiej wersji językowej; 

o Pozyskiwanie i udostępnianie informacji gospodarczych z regionu; 
o Uczestnictwo w imprezach wystawienniczych; 
o W 2000 r. na prośbę Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw zebrane 

zostały informacje dotyczące stosowanych przez gminy wielkopolskie 
instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw. Wyniki ankiet 
zostały wykorzystane w działalności lobbingowej; 

o Promocja atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Prowadzony był 
lobbing na rzecz zwiększenia informacji lokalnych i regionalnych w mediach; 

o Uruchomienie punktu informacji europejskiej dla samorządowców; 
o Wspieranie - głównie poprzez upowszechnianie i promocję - licznych inicjatyw 

środowisk gospodarczych. Poprzez zaangażowanie władz gminnych 
informacje docierają do małych i średnich przedsiębiorstw działających z dala 
od głównych ośrodków regionu, często niezrzeszonych w organizacjach 
gospodarczych; 

 
Celem jaki COI sobie postawiło w momencie powstania była chęć 

przyczynienia się do dynamiczniejszego rozwoju gospodarczego Wielkopolski.  
W efekcie w czerwcu 2002 roku podpisane zostało porozumienie między 

ówczesnymi mocodawcami obu instytucji: Prezesem PAIiIZ Antonim Styrczulą oraz 
Przewodniczącym SGiPW Bronisławem Lachowiczem. Zakres umowy obejmował 
m.in.: 

- doradztwo inwestycyjne 
- wspólne szkolenia 
- prowadzenie bazy danych Infobase 
- obsługa projektów inwestycyjnych droga elektroniczną 
- organizacja wizyt inwestorów  

 
Współpraca z instytucjami 
W bieżącym roku COI kontynuowało stałą współpracę z poniższymi instytucjami: 
Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych,  
Wielkopolską Izbą Przemysłowo – Handlową,  
Wielkopolskim Centrum Międzyregionalnej Współpracy Gospodarczej 
Biurem Promocji Inwestycji Miasta Poznania 
Komisją Polityki Gospodarczej i Promocji Miasta Poznania 
Instytutem Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej 

 
 

Udział Centrum Obsługi Inwestora w Targach terenów inwestycyjnych 
MIPIM 2009 – 2011 – 2012 
 
Statystyka: 

W dniach 05 – 09 marca 2012 roku w Cannes we Francji, odbyła się jedna 
z najbardziej prestiżowych imprez targowych świata skupiających środowiska 
z branży szeroko pojętych nieruchomości inwestycyjnych. Centrum Obsługi Inwestora 
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działające w strukturach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski miało zaszczyt 
uczestniczyć w targach, reprezentowane przez Przewodniczącego Jacka Gursza oraz 
Dyrektora Łukasza Filipiaka. 

Według informacji uzyskanych od organizatorów, w tej prestiżowej imprezie 
wystawienniczej udział wzięło przeszło 19 000 osób. Należy pamiętać, że zaporowa 
cena akredytacji (1 200 euro), gwarantuje kontakt wyłącznie z osobami zawodowo 
związanymi z rynkiem nieruchomości inwestycyjnych. Ponadto w stosunku do roku 
ubiegłego zanotowano prawie 5% wzrost zainteresowania udziałem.  

Targi MIPIM to również pełen wachlarz prelekcji i konferencji o tematyce ściśle 
związanej z branżą inwestycyjną. Wśród najciekawszych pozycji znalazła się m.in. 
prelekcja byłego Ministra Spraw Zagranicznych Niemiec pana Joschki Fischera na 
temat kryzysu w strefie Euro oraz prelekcja konsultantów firmy Ernst and Young na 
temat aktualnych źródeł kapitału inwestycyjnego. Podczas tych spotkań można było 
nawiązać ciekawe kontakty biznesowe, dyskutując w przerwach i komentując 
usłyszane prezentacje. 

Centrum Obsługi Inwestora przygotowało dwa rodzaje materiałów 
informacyjnych na targi. Głównym promowanym „produktem” była baza ponad 280 
terenów inwestycyjnych zgłoszonych przez wielkopolskie samorządy do EBOI 
(Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych). Wszystkie zawarte w niej oferty zostały 
przygotowane według restrykcyjnych kryteriów Polskiej Agencji Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych. Dodatkowo wszystkie tereny były audytowane przez 
konsultantów Centrum Obsługi Inwestora w latach 2010 – 2011. Drugi materiał 
stanowił projekt aktywizacji inwestycyjnej samorządów północnej Wielkopolski. COI 
przez ostatnie tygodnie pracowało nad analizą ekonomiczną atrakcyjności 
inwestycyjnej tej części Wielkopolski. Celem projektu jest podniesienie wskaźnika 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych w rejonach o wysokim stopniu bezrobocia. 
Elementem projektu jest wyjątkowo interesując oferta inwestycyjna nieruchomości 
typu brownfield, zlokalizowanej w mieście Chodzież. Obiekt produkcyjny 
o powierzchni ponad 20 ha - gotowy do zajęcia przez inwestora od zaraz.  

Całość materiałów uzupełniona została przez ulotki i informatory promocyjne 
wskazujące wielkopolskie jako dobry adres do prowadzenia działalności gospodarczej 
oraz COI – jako partnera  rozmowach na linii inwestor – samorząd.      

Projekt i finansowanie: 

Stowarzyszenie gmin i Powiatów wzięło udział w konkursie na dofinansowanie 
kosztów udziału w targach MIPIM. Źródłem finansowania był Wielkopolski Regionalny 
Program Operacyjny, a instytucją organizującą konkurs Urząd Marszałkowski 
Województwa Wielkopolskiego. Złożony projekt spotkał się z pozytywnym odzewem 
i został zakwalifikowany do finansowania łącznie z 8 innymi projektami. Propozycją 
ocenioną najwyżej była ta zgłoszona przez miasto Śrem.  

W ramach projektu sfinansowane zostały następujące pozycje w kosztorysie 
delegacji: dwie akredytacje upoważniające do wstępu na targi, hotel ze śniadaniem 
oraz transfery wewnętrzne. Z budżetu SGiPW wydatkowano 3 000 zł/os. (bilet 
lotniczy) oraz 150,5 euro – delegacja.   

Efekty: 
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Efekty udziału Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w targach można 
podzielić na dwie zasadnicze grupy. Po pierwsze znakomita większość 
przygotowanych materiałów (a szczególnie ofert inwestycyjnych samorządów) 
została przekazana podczas wizyt na stoisku Wielkopolski, rozmów biznesowych 
i konferencji. Nie bez znaczenia jest również fakt umieszczenia szczegółowej 
informacji o Centrum Obsługi Inwestora we wszelkich oficjalnych materiałach (np. 
katalogu czy przewodniku) przygotowywanych i dystrybuowanych przez 
organizatorów. W ten sposób COI a wraz z nim aktywne inwestycyjnie samorządy z 
Wielkopolski na długo trafiły do opiniotwórczego źródła światowej informacji dla 
wszystkich ludzi z branży.  

Mamy nadzieję, że przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami firm 
pośredniczących w transakcjach inwestycyjnych oraz korporacji doradczych będą 
miała odzwierciedlenie w ilości zapytań inwestycyjnych kierowanych do naszego COI. 
Już teraz możemy się pochwalić nawiązaną korespondencją z firmą Bywater 
Properties, której przedstawiciela wymienił korespondencje mailową z dyrektorem 
COI planując nawiązanie stałej współpracy w obsłudze inwestorów bezpośrednich.  

Tegoroczne targi w Cannes odbywały atmosferze nadziei i odbicia się rynku po 
czasie zastoju kryzysowego  . Należy zauważyć dużą aktywność korporacji 
niemieckich i francuskich ale także tureckich i rosyjskich. Nieco zaskakujący jest brak 
przedstawicieli kapitału azjatyckiego (m.in. chińskiego). Dla tych rynków 
organizowana jest jednak inna impreza targowa pod nazwą MIPIM Asia.  

Pełna relacja z tegorocznej edycji targów MIPIM znajduje się na stronie 
internetowej organizatora www.mipim.com. Zapraszamy także do biura 
Stowarzyszenia, gdzie można zapoznać się z całą paletą materiałów otrzymanych 
podczas targów.            

 
 
II. I edycja Konkursu „Grunt na Medal” 
 

Dnia 07. grudnia 2005 o godz. 11.00 w sali Sesyjnej WUW, odbyło się 
uroczystość wręczenia dyplomu zwycięzcy Konkursu „Grunt na Medal”. Po 
zakończeniu części oficjalnej (11.20), w Sali 132 WUW (al. Niepodległości 16/18) 
odbędzie się konferencja prasowa, której uczestnikami będą: Burmistrz Tomasz 
Kałużny – przedstawiciel Wrześni – laureata Konkursu oraz przedstawiciele 
organizatorów (PAIiIZ oraz COI). Informujemy ponadto, że obecność na spotkaniu 
potwierdził Prezes PAIiIZ – pan Andrzej Zdebski.  

Cała uroczystość była częścią Zjazdu Przedstawicieli Członków SGiPW, na 
który zaproszeni są Marszałek Województwa, Wojewoda Wielkopolski oraz 
parlamentarzyści z naszego regionu. 
Geneza Konkursu i opis przebiegu eliminacji: 

Konkurs odbywał się 16 województwach równolegle. Celem Konkursu było 
wyłonienie najlepszych terenów inwestycyjnych w danym regionie. Laureat ma 
prawo  posługiwania się logiem Konkursu, a wybrany teren będzie silnie promowany 
przez PAIiIZ i SGiPW.   

http://www.mipim.com/


 5 

 Organizatorami Konkursu są Polska Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz 
Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora (SGiPW i WARP).   

W Wielkopolsce do pierwszego etapu (ocenianego przez COI) zakwalifikowano 
21 działek. Wszystkie te oferty umieszczone zostały w bazie terenów inwestycyjnych 
PAIiIZ na stronie internetowej infobase.paiz.gov.pl. Drugi etap Konkursu 
przeprowadzony został w Warszawie. Na prośbę z kolegów z PAIiIZ, COI wystąpiło 
do zgłaszających projekt o uzupełnienie pewnych informacji. W efekcie prac grupy 
oceniającej wyłoniono finalistów Konkursu. Do najlepszej czwórki trafiły grunty 
zgłoszone przez Grodzisk Wielkopolski, Jarocin, Wolsztyn oraz Wrześnię. 

W dniach 04 - 05 października br. grupa audytorów ruszyła w teren by 
wyłonić najlepszy grunt. W skład jury weszli przedstawiciele PAIiIZ – pani dyrektor 
Małgorzata Szemplińska, pani kierownik Joanna Wolff oraz Justyna Urbanowicz 
z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Łukasz Filipiak z Centrum 
Obsługi Inwestora.           

Ostatecznie – największą liczbę punktów uzyskał teren zgłoszony przez Urząd 
Miasta i Gminy we Wrześni. O zwycięstwie m.in. zadecydowała doskonała lokalizacja 
terenu, wygodny dla sprzedaży układ własności, dostęp do mediów oraz wielkość 
terenu (około 130 hektarów). Wyróżniony teren otrzyma oficjalne logo „gruntu na 
medal” i będzie promowany przez instytucje organizujące konkurs jako potencjalnie 
najlepsze miejsce do ulokowania dużej inwestycji zagranicznej 

 
III. II i III edycja Konkursu „Grunt na Medal” 

Między czerwcem a listopadem 2007 roku przeprowadzony został w na terenie 
wszystkich 16 województw konkurs Grunt na Medal. Jego organizatorem jest Polska 
Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a lokalnymi partnerami  Urzędy 
Marszałkowski i Centra Obsługi Inwestora. Konkurs przeznaczony jest dla jednostek 
samorządu terytorialnego. W Wielkopolsce realizacją konkursu zajmuje się Centrum 
Obsługi Inwestora prowadzone wspólnie przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski oraz Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Oto lista wszystkich terenów inwestycyjnych zgłoszonych przez gminy: 
Budzyń, Chodzież, Grodzisk Wielkopolski, Krajenka, Kwilcz, Murowaną Goślinę, 
Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Piła, Pobiedziska, Przemęt, Stare Miasto, Śrem, 
Wągrowiec (UG), Wolsztyn 

Zgodnie z regulaminem II edycji konkursu Grunt na Medal, zespół roboczy 
składający się z przedstawicieli Centrum Obsługi Inwestora (Wielkopolskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski) 
dokonał pierwszej selekcji zgłoszonych terenów inwestycyjnych. Komisja audytowa 
złożona z przedstawiciela PAIiIZ (Małgorzata Szemplińska) oraz wielkopolskiego COI 
(Justyna Urbanowicz – Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Łukasz 
Filipiak Stowarzyszenie gmin i Powiatów Wielkopolski).  odwiedziła wszystkie tereny 
inwestycyjne, które zakwalifikowały się do finału i teraz stoi przed trudnym zadaniem 
wyłonienia zwycięzcy konkursu. Potencjalnymi zdobywcami laur zwycięstwa oraz 
wyróżnień były tereny zgłoszone przez: 
Grodzisk Wielkopolski 
Kwilcz 
Murowaną Goślinę 
Ostrów Wielkopolski 
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Stare Miasto 
Śrem 

Decyzją komisji konkursowej największą ilość punktów zdobył teren zgłoszony 
przez gminę Grodzisk Wielkopolski. Ponadto według komisji na wyróżnienie 
regionalne zasłużyły tereny zgłoszone przez: Kwilcz, Ostrów Wielkopolski i Śrem. 

Należy podkreślić, że wszystkie oferowane tereny były bardzo dobrze 
przygotowane i  trudnym zadaniem było wyłonienie z nich tych najlepszych. 
Jednocześnie chcemy zapewnić, że wszystkie zgłoszone tereny trafią do internetowej 
bazy PAIiIZ Infobase. Ponadto Centrum Obsługi Inwestora planuje dokonać audytu 
wszystkich zgłoszonych terenów, tak by mogły być one oferowane inwestorom we 
wszystkich projektach, jakie trafiają do COI. W celu umówienia spotkań 
skontaktujemy się we wrześniu. 

Zgodnie z regulaminem i informacjami z PAIiIZ, uroczystość zakończenia 
Konkursu połączona z wręczeniem dyplomów, odbyła się w Warszawie dnia 6 
listopada br. Zgodnie z wytycznymi o zaproszenia Marszałków województw oraz 
przedstawicieli gmin zwycięskich zadbała Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych.    
 Edycja III 

Centrum Obsługi Inwestora pragnie pogratulować zwycięzcy – Urzędowi 
Miasta i Gminy w Pobiedziskach za przygotowanie najlepszego terenu 
inwestycyjnego w regionie! Słowa uznania należą się jednak wszystkim samorządom 
z Wielkopolski biorącym udział w tegorocznej edycji konkursu Grunt na Medal. PAIiIZ 
zauważa w swojej notatce, że najwięcej ofert (41) na konkurs trafiło właśnie z 
naszego regionu! 

III edycja Konkursu współorganizowana była w Wielkopolsce przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. W uroczystości zakończenia konkursu w Warszawie udział wzięli 
reprezentanci Wielkopolski w osobach: pan Michał Podsada - Burmistrz Pobiedzisk, 
pan Maciej Groszak – pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Pobiedziskach, pan 
Grzegorz Bykowski – Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pani Beata Zagrodzka – Blok – 
Pracownik Oddziału Promocji Inwestycyjnej DG UMWW oraz pan Łukasz Filipiak – 
Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Centrum Obsługi 
Inwestora. 
Edycja IV 

25 października br. w hotelu Hyatt Regency w Warszawie odbyła się uroczysta 
konferencja zorganizowana z okazji zakończenia IV edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Grunt na medal” 2010. 
 
Konkurs pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Pana 
Waldemara Pawlaka skierowany  był do prezydentów, burmistrzów i wójtów 
wszystkich gmin w Polsce i miał na celu wyłonienie 16 najlepszych  terenów 
inwestycyjnych w Polsce, po jednym w każdym województwie. Teren w strefie 
aktywizacji gospodarczej przy ul. Polnej w Murowanej Goślinie (Goślińskiej Strefie 
Przemysłowej) okazał się najlepszą certyfikowaną lokalizacją inwestycji w 
województwie wielkopolskim. 
 
W konferencji udział wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, 
urzędów marszałkowskich, specjalnych stref ekonomicznych, regionalnych Centrów 
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Obsługi Inwestora, media oraz prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie 
zwycięskich gmin. Przedstawicielami województwa wielkopolskiego, biorącymi udział 
w konferencji byli: Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina Tomasz Łęcki, 
Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora w Wielkopolsce Łukasz Filipiak, Beata 
Zagrodzka-Blok z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz 
Barbara Florys-Kuchnowska z Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. 
 
Konferencję poprowadziła Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych, Pani Bożena Czaja. W trakcie konferencji wystąpili - Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Gospodarki Pan Rafał Baniak i Prezes Zarządu Łódzkiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pan Marek Cieślak. 
 
Konferencję zakończyło wręczenie okolicznościowych medali i certyfikatów 
przedstawicielom zwycięskich gmin. 
 
Burmistrz Tomasz Łęcki podsumował przy tej okazji udział w konkursie Grunt na 
Medal następującymi słowami: „Zarządzając gminą warto stawiać na projekty 
długofalowe, bo najczęściej takie przynoszą największe efekty. Warto stawiać na nie 
nawet jeżeli nie przynosi to natychmiastowego wzrostu popularności. Takim 
projektem jest ulica Polna. W 2003 r. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, następnie przygotowano inwestycję, którą zrealizowano w latach 
2007-2009. Efekt – jedna z najatrakcyjniejszych stref aktywizacji gospodarczej w 
Polsce, przyciągnięcie niemal 7,5 mln środków zewnętrznych, aktualnie 5 
inwestorów, 2 mln podatku rocznie, 1.200 miejsc pracy. Przed nami 2 lata 
intensywnej międzynarodowej promocji prowadzonej przez Polską Agencję Informacji 
i Inwestycji Zagranicznych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. 
Warto podkreślić, że takie wyniki uzyskuje się ze świetnie funkcjonującym zespołem 
ludzi.” 
 
Dla wygranych przewidziano: możliwość używania przez 2 lata logo „Grunt na medal” 
w materiałach promocyjnych oraz specjalną promocję przez najbliższe 2 lata terenu 
w ramach marketingu inwestycyjnego prowadzonego przez PAIiIZ i urzędy 
marszałkowskie. 

 
IV. Zrealizowane projekty (opis wybranych) 

    
Inwestycja we Wrześni (komunikat prasowy) 

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora zostało stworzone w roku 2002 
przez dwie instytucje: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Państwową 
Agencję Inwestycji Zagranicznych. Podstawowym celem twórców było z jednej 
strony przyspieszenie przepływu informacji i sprawniejsze dostarczanie niezbędnych 
danych zainteresowanemu inwestorowi, a z drugiej promocja wielkopolskich terenów 
przewidzianych pod aktywizacje gospodarczą.  

Podczas dotychczasowej pracy udało nam się przeprowadzić kilka konferencji 
szkoleniowych z zakresu marketingu inwestycyjnego i promocji gospodarczej 
regionu. Zainteresowani przedstawiciele JST mieli okazje wysłuchać prelekcji m.in. 
specjalistów z Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, pracowników Biura 
Promocji Inwestycji miasta Poznania, reprezentantów instytucji okołobiznesowych 
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oraz przedstawicieli JST mających bogate doświadczenie w obsłudze zagranicznych 
inwestorów. 

Drugim z trzech podstawowych sposobów aktywności COI jest zbieranie i 
weryfikowanie danych dotyczących terenów przeznaczonych pod inwestycje. 
Staramy się odwiedzać wszystkie miejsca gdzie oferowany jest atrakcyjny z punku 
widzenia przedsiębiorców teren, służymy radą tłumacząc jakie atuty terenu winny 
być wyeksponowane oraz co należałoby zmienić, by ułatwić potencjalnemu 
inwestorowi pokonanie administracyjnych pułapek naszej rzeczywistości. Obecnie 
posiadamy sporą bazę danych ściśle współpracujemy z jednostkami samorządu 
terytorialnego, którym zależy na pozyskaniu nowych pracodawców. Najlepsze oferty 
mają szanse znaleźć się w internetowej bazie PAIiIZ – Infobase (po przejściu 
szeregu weryfikacji). Wszystkie inne, dobre oferty po sprawdzeniu ich przez 
pracowników Centrum Obsługi Inwestora trafiają do lokalnej bazy i są 
wykorzystywane przy obsłudze zapytań kierowanych do nas przez inwestorów. 

Najbardziej widoczną, acz najbardziej absorbującą pracą wykonywana przez 
koordynatorów Centrum Obsługi Inwestora jest bezpośrednia obsługa 
przedstawicieli koncernów zainteresowanych wielkopolskimi terenami. Trzeba 
przyznać, że takie działania nie zawsze kończą się sukcesem – nasza praca polega 
na nieustannym dostarczaniu danych, umawianiu spotkań, pomocy w uzyskaniu 
wymaganych dokumentów, monitorowaniu zmian gospodarczych w regionie. 
Zdajemy sobie sprawę, że inwestowanie to nie filantropia i uzyskane u nas dane 
będą porównane z odpowiednikami w innych regionach, czy nawet krajach. Z 
pewnością  staranny rachunek ekonomiczny, a czasem również czynniki trzecie 
odgrywają decydującą rolę w długotrwałym i skomplikowanym procesie decyzyjnym 
przedsiębiorców zagranicznych.  
W aspekcie tych wszystkich czynników Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora 
wydaje się być szczęśliwą instytucją. Już po roku działalności możemy wszem i 
wobec pochwalić się pewnym wpływem na jedną z większych inwestycji 
zagranicznych tego roku.        Przeglądając ostatnie numery ogólnopolskich 
dzienników („Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”) można spotkać informacje o 
nowej, dużej inwestycji zagranicznej jaka powstanie na terenach Wrześni. Mowa o 
hiszpańskim koncernie Gestamp Automotion.  Firma ta należy do światowego 
holdingu obecnego na prawie wszystkich kontynentach, którego roczny obrót wynosi 
870 milionów euro. Branża w jakiej działa Gestamp to motoryzacja. Dokładnie rzecz 
ujmując to hiszpański koncern zajmuje się tłoczeniem bardzo skomplikowanych 
elementów z wysokiej jakości blach. Wśród koncernów, które zaufały firmie Gestamp 
znajduje się większość światowych producentów samochodów osobowych. Wśród 
nich z ponad 30. procentowym udziałem znajduje się grupa Volkswagen. Fakt ten,  z 
pewnością był jednym z decydujących argumentów do wejścia hiszpańskiego 
koncernu na teren wielkopolski. Przypomnę tylko, że od kilku lat na terenie 
Antoninka (pod Poznaniem) znajduje się duży zakład produkcyjny niemieckiego 
producenta aut. Jest to jedno z dwóch miejsc na świecie w jakim wytwarzany jest 
model T5 (obok Hanoweru), a co ważniejsze jedyne miejsce w którym będzie 
produkowany mały samochód dostawczy o roboczej nazwie SLW. Firma Gestamp 
podpisała umowę o współpracę i dostarczanie części do poznańskiego zakładu od 
2005 roku.        
 Dnia 2 września 2003 roku odbyła się oficjalna uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego pod nowy zakład, który ma dać w pierwszym etapie około dwustu miejsc 
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pracy dla Wrześni. Nie można również zapomnieć o wielokrotności tej liczby etatów 
jaka z pewnością powstanie wokół zakładu (obsługa przedsiębiorstwa, usługi dla 
pracowników, łańcuch kooperantów itd.). Na uroczystości obecni byli przedstawiciele 
koncernu Gestamp Automotion, członek Zarządu Volkswagen Polska – profesor 
Małachowski, przedstawiciele władz powiatu starosta Krzysztof Wojciechowski oraz 
miasta Wrześni – burmistrz Tomasz Kałużny  i zastępca Jan Maciejewski i wielu 
innych gości. Również przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski 
oraz Centrum Obsługi Inwestora mieli przyjemność uczestniczyć w tym istotnym 
wydarzeniu. Prace prowadzone są sprawnie, aby móc zakończyć prace budowlane 
już w połowie przyszłego roku. Można się spodziewać, że w najbliższym okresie 
Volkswagen będzie poszukiwał kooperantów zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie swojego centrum logistycznego (Swarzędz). Idąc tym tropem można 
założyć, ze w kręgu zainteresowania bezpośrednich „liferantów” niemieckiego 
koncernu znajdą się dobrze przygotowane i ciekawie zlokalizowane tereny.                  
I oto kolejna duża inwestycja zagraniczna trafiła pod gościnne strzechy wielkopolski. 
Odwołując się natomiast do fachowej wiedzy z zakresu Bezpośrednich Inwestycji 
Zagranicznych możemy mówić o efekcie przyciągania, który to powoduje wzrost 
zainteresowania danymi terenami w momencie, gdy cześć z nich „zasiedlona” jest 
już kapitałem obcego pochodzenia. Przykładów takiego postępowania inwestorów 
możemy w Wielkopolsce mnożyć – Poznań, Tarnowo Podgórne, Leszno, Gądki itd. 
Dlatego apelujemy do JST z Wielkopolski o wzięcie przykładu z Wrześni i zwrócenie 
szczególnej uwagi na działania związane z promocją inwestycyjną. 
     Centrum Obsługi Inwestora niemal od początku towarzyszyło hiszpańskiemu 
inwestorowi w procesie przygotowywania projektu do realizacji. Wspólnie z PAIZ i 
władzami JST wyszukiwaliśmy optymalnego terenu pod inwestycje i wykonywaliśmy 
szereg usług wspomagających sukcesywną drogę do finalizacji projektu.  
Jesteśmy szczęśliwi, że po rocznej działalności COI możemy poszczycić się drobnym 
wkładem w jedną z największych inwestycji zagranicznych tego roku w 
Wielkopolsce.  
    Przy tej okazji należy również wspomnieć o zmianach, jakie nastąpiły u naszego 
stołecznego partnera. Współtwórca Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora - 
Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych zmieniła swoją nazwę i siedzibę. 
Nowo powstała agencja łączy w sobie kompetencje byłej PAIZ i PAI (Państwowej 
Agencji Informacyjnej), a jej nazwa to Polska Agencja Informacji i Inwestycji 
Zagranicznych. Zmieniła się również warszawska siedziba Agencji z dotychczasowej 
Al. Róż na ulicę Bagatela 12. Prócz podstawowych kompetencji przejętych po byłej 
PAIZ, nowa agencja zajmie się miedzy innymi promocją polskiego eksportu. Centrum 
Obsługi Inwestora zamierza dalej współpracować z nowo powstałą agencją o skrócie 
PAIiIZ.   
 
Inwestycja w Kostrzyn (komunikat prasowy) 

45 mln złotych zainwestowała spółka Jeronimo Martins Dystrybucja w budowę 
nowego Centrum Dystrybucyjnego sieci Biedronka, które w czwartek 17 marca br 
otwarto w Kostrzynie koło Poznania. Władze firmy oraz burmistrz miasta i gminy 
Kostrzyn zaprosiły na tą uroczystość m.in. Przewodniczącego SGiPW – Michała 
Chojarę oraz Łukasza Filipiaka z Centrum Obsługi Inwestora. Teren, na którym 
powstała inwestycja był aktywnie promowany przez COI. Oferty przedstawiające tę 
nieruchomość z Kostrzyna trafiała do wielu przedsiębiorstw zagranicznych, z których 
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kilka wysłała swojego przedstawiciela na wizytacje tego terenu. Był to jeden z 
najatrakcyjniejszych terenów obsługiwanych przez Centrum Obsługi Inwestora. Trud 
jednak opłacał się – oferta wreszcie trafiła do „właściwego” inwestora.          

Obiekt, wybudowany na działce o powierzchni  6 ha, powstał w ciągu 4 miesięcy 
- prace rozpoczęto we wrześniu 2004 a ukończono na początku tego roku. Całkowita 
powierzchnia obejmuje ponad 20 000 m2. W nowym Centrum Dystrybucyjnym 
zatrudnionych będzie blisko 140 osób - 95% jego załogi stanowią będą mieszkańcy 
Gminy Kostrzyn.  

 W centrum znajdują się 43 bramy, co pozwala na jednoczesne rozładowywanie i 
załadowywanie 43 tirów. Zakupiono cztery rodzaje wózków elektrycznych (łączna 
ilość 32), dzięki którym będzie możliwy transport 3 euro palet, a nie 1 jak w 
przypadku tradycyjnych. Średni dzienny załadunek i rozładunek obejmie 1700 palet.  

Otwarcie kolejnego Centrum Dystrybucyjnego wiąże się z utworzeniem nowego 
regionu tzw. centralnego, który będzie obsługiwał ponad 100 sklepów. W 
nowoczesnej chłodni i mroźni będą przechowywane mrożonki. Centrum w Kostrzynie 
docelowo będzie zaopatrywać sklepy Biedronka zarówno w produkty spożywcze, w 
tym świeże warzywa i owoce oraz mrożonki, jak i artykuły przemysłowe i chemii 
gospodarczej.   

 Sieć sklepów Biedronka liczy ponad 725 placówek w całej Polsce. Do 2007 roku 
ich liczba ma wzrosnąć do 900-1 tys. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że w tym 
czasie inwestycje w rozbudowę i modernizację sieci mają wynieść ponad 60 mln 
euro. Firma w Polsce zatrudnia blisko 11 tys. pracowników. Od 1995 r. JMD 
zainwestowała w Polsce 1,5 mld zł. 
 
Inwestycja koreańskiego producenta elementów do produkcji paneli LCD 
(projekt na ukończeniu, czasowo zawieszony) 

Projekt firmy Enlight prowadzony przez pana Masahiro Lin -  został 
przekazany przez PAIiIZ do realizacji we wrześniu 2007 roku. Project menadżerami 
zadania byli: pan Bartosz Komasa PAIiIZ oraz pan Łukasz Filipiak - COI. Osoba 
odpowiedzialna za projekt po stronie azjatyckiej odwiedzała Polskę 7-krotnie, za 
każdym razem uzyskującą pełna pomoc i wsparcie z polskiej strony. Ostecznym 
miejscem realizacji projektu stały się obiekty na terenie Swarzędza.  Centrum 
Obsługi Inwestora działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski na 
bieżącą asystuje przedstawicielowi inwestora w jego działaniach na terenie naszego 
regionu. Aktualnie zajmujemy się wyszukiwaniem firm świadczących usługi z zakresu 
doradztwa księgowego, prawnego i gospodarczego oraz uczestniczymy w 
rozmowach dotyczących pozyskania obiektu do prowadzenia działalności 
gospodarczej przez firmę Enlight. W dalszym etapie planujemy zająć się 
wyszukiwaniem grupy potencjalnych kooperantów (poddostawców i odbiorców) dla 
firmy. Ostateczna decyzja o zamknięciu projektu ma być podjęta do końca bieżącego 
roku. 

Projekt Enlight zaskakująco został zawieszony na ostatecznym etapie realizacji 
(luty 2008). Z informacji uzyskanej od przedstawiciela inwestora zawieszenie 
projektu spowodowane było m.in.: 
- zbyt wysokim poziomem kosztów  realizacji inwestycji 
- zawiłym prawem unijnym 

Aktualnie czekamy na kolejny sygnał ze strony firmy Enlight o gotowości do 
dalszych działań.  
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Informacja o inwestycji firmy Honda w Pniewach 
Dnia 12 lutego w Pniewach, uroczyście sfinalizowano proces inwestycyjny, w efekcie 
którego Honda wybuduje na terenie gminy nowe Centrum Logistyczne o powierzchni 
20 000 m2. Podczas spotkania Honda Europe NV (Ghent, Belgia) podpisała 
ostatecznie kontrakt dotyczący zakupu gruntu o powierzchni 56 000 m2. Pozwoli to 
firmie zapewnić lepszy poziom obsługi klienta i dostawy części zamiennych na 
terenie Polski, krajów nadbałtyckich oraz wschodniej części Niemiec.  
Pniewy zostały wybrane ze względu na dobry dostęp do głównych szlaków 
komunikacyjnych (dogodne połączenie ze wschodnią częścią Niemiec), korzystne 
trendy rozwojowe infrastruktury technicznej tych okolic oraz doskonałą współpracę 
ze społecznością lokalną. Istotną rolę w realizacji procesu inwestycyjnego miało 
Centrum Obsługi Inwestora prowadzone w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów 
Wielkopolski, które od początku wspierało działania inwestora. Przedstawiciele firmy 
wybrali docelowe miejsce lokalizacji kapitału, spośród kilkunastu wielkopolskich 
terenów spełniających wstępne oczekiwania przedsiębiorcy. Dobra współpraca 
samorządu lokalnego oraz Centrum Obsługi Inwestora, pozwoliła pozyskać 
prestiżowego inwestora, pomimo co raz trudniejszej sytuacji na rynku bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych.    Poprzez utworzenie nowego Centrum Logistycznego, 
które otrzyma nazwę „Honda Logistics Center Central-Europe Sp.z.o.o.”, w skrócie 
„HLC-CE”, Honda poprawi jakość swoich usług w zakresie dostaw części zamiennych 
w regionie, w którym przewidywany jest dalszy wzrost ich sprzedaży.  Zdaniem 
Prezesa Honda Europe receptą na pogłębiający się kryzys są inwestycje 
poprawiające jakość obsługi klienta. 
Inwestycja pochłonie ponad 10,7 miliona Euro, a jej uruchomienie planowane jest 
na kwiecień 2010 roku. Nowe Centrum Logistyczne zatrudni ok. 38 osób, które 
rekrutowane będą głównie z okolic gminy Pniewy. Uroczyste spotkanie poprowadził 
Łukasz Filipiak Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. 
Przemówienia wygłosili burmistrz Michał Chojara oraz prezydent Honda Europe Toru 
Tsuchiya. Urząd Marszałkowski reprezentował Leszek Wojtasiak - wicemarszałek, 
który zabrał głos jako następny, po nim starosta Paweł Kowzan. Wśród gości obecni 
byli m.in szef Honda Polska, przedstawiciel wojewody oraz przedstawicielka 
ambasady Japonii. 
 
Pozostałe projekty: 
- H&M – Kórnik (centrum logistyczne; powierzchnia 50 000 m2,    
  zatrudnienie 1 000 osób) 
- Bridgestone – Poznań (rozbudowa linii produkcyjnej opon) 
- Baxter Food Group – Wolsztyn (producent przetworów                  
  owocowych i warzywnych). 
 

 
TARGI MIAST, GMIN I REGIONÓW GMINA 2009 – PODSUMOWANIE 

24 – 27 LISTOPADA 2009 R. 
 
 
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zostało zaproszone do udziału w 
Targach w charakterze partnera merytorycznego. Pomiędzy partnerami została 
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zawarta umowa w ramach której Międzynarodowe Targi Poznańskie udostępniły 
SGiPW stoisko (Pawilon 6A, miejsce 14A), a Stowarzyszenie przygotowało trzy 
prelekcje: 
1. Charakterystyka klimatu inwestycyjnego woj. Wielkopolskiego (24.11) 
2. Oferta samorządów wielkopolskich dla inwestorów (25.11) 
3. Case study projektu inwestycyjnego, czyli jak wygląda procedura  obsługi 
przez polskie instytucje proinwestycyjne (26.11) 
 
Dyżur na stoisku pełnili pracownicy biura SGiPW (1 osoba – 1 dzień). Prelekcje 
wygłosili: pan Łukasz Filipiak – 24, 26 listopada, pan Tomasz Telesiński – 25 
listopada. 
 
Stoisko Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski odwiedziło kilkudziesięciu 
przedstawicieli samorządów lokalnych, prywatnych przedsiębiorstw oraz osób 
zainteresowanych działalnością Centrum Obsługi Inwestora. Informacje 
przekazywane przez pracowników SGiPW - COI opierały się głównie na utrwaleniu w 
świadomości zwiedzających czym jest COI oraz jakie zadania realizuje na co dzień.  
 

WIELKOPOLSKIE FORUM ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ  

W dniach 1 i 2 grudnia 2009 roku w Żerkowie odbyło się Wielkopolskie Forum 
Atrakcyjności Inwestycyjnej. Głównym celem organizacji cyklu wykładów o szeroko 
rozumianej tematyce inwestycyjnej, była promocja Elektronicznej Bazy Ofert 
Inwestycyjnych Województwa Wielkopolskiego, budowanej wspólnie przy współpracy 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Stowarzyszenia Gmin i 
Powiatów Wielkopolski oraz JST. 

Starannie przygotowany program Forum przyciągnął liczną rzeszę uczestników. 80 
przedstawicieli samorządu mogło wysłuchać wykładów najwyższej klasy specjalistów 
od obsługi inwestora, przygotowania terenów inwestycyjnych oraz promocji. 
Pierwszego dnia spotkania Pan Paweł Kolas, Prezesa JODKA Consulting, 
zaprezentował kwestię optymalizacji działań JST dotyczących bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych oraz prawidłowego przygotowania oferty. Organizatorzy 
zaprosili do współpracy Pana Bartosza Komasę z PAIiIZ, specjalizującego się w 
obsłudze azjatyckich inwestorów, który podczas swojej prelekcji zwrócił uwagę na 
specyfikę tego rodzaju kontaktów. Dopełnieniem pierwszego dnia obrad było 
wystąpienie Pani Barbary Florys – Kuchnowskiej, która reprezentując Urząd Miasta i 
Gminy Murowana Goślina przedstawiła realizację projektu Goślińskiej Strefy 
Przemysłowej oraz Pana Łukasza Filipiaka, który opowiedział o roli COI w regionie 
oraz zasadach opracowywania Elektronicznej Bazy Ofert Inwestycyjnych. 

W kolejnym dniu Forum organizatorzy skupili się na zwróceniu szczególnej uwagi na 
sposób obsługi inwestora i realizacji spotkań z zachowaniem zasad ceremoniału i 
protokołu dyplomatycznego, o co zadbał w swojej prelekcji Dyrektor Jarpol Enterprise 
– Pan Mieczysław Bąk. 

Organizatorem dwóch konferencji tworzących Wielkopolskie Forum 
Atrakcyjności Inwestycyjnej był Urząd Marszałkowski Województwa 
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Wielkopolskiego, a współorganizatorem Stowarzyszenie Gmin i Powiatów 
Wielkopolski. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawowały Pismo 
Samorządu Terytorialnego Wspólnota, Portal Samorządowy Regioportal.pl oraz 
Radio Merkury Poznań. Organizacja wydarzenia została sfinansowana ze środków 
WRPO 2007 - 2013 (Priorytet I Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 
Promocja Regionalnej Gospodarki, Projekt kluczowy „Kompleksowa promocja 
gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”). 

II Wielkopolskie Forum Atrakcyjności Inwestycyjnej 

I. Sprawozdanie z przebiegu 
 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zorganizował Konferencję 
otwierającą Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów UMWW oraz II Wielkopolskie 
Forum Inwestycyjne - warsztaty. 

Celem powyższej inicjatywy było zorganizowanie spotkania włodarzy jednostek 
samorządów terytorialnych, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców 
z Województwa Wielkopolskiego, którzy uczestniczą w procesie inwestycyjnym oraz 
rozwoju przedsiębiorczości. Każda z tych jednostek ma inne oczekiwania oraz zadania 
do spełnienia. Podczas konferencji oraz warsztatów można było dowiedzieć się, jak 
najlepiej optymalizować działania oraz umiejętnie współpracować, aby oczekiwany 
proces był efektywny i opłacalny z punktu widzenia wszystkich jego uczestników. 
Spotkanie odbyło się 21 listopada w hotelu Mercure w Poznaniu w godzinach od 
10.00 do 18.30.  Podczas konferencji otwierającej Centrum Obsługi Inwestorów 
i Eksporterów zaprezentowano ofertę projektu systemowego Ministerstwa 
Gospodarki, którego zadaniem jest wspieranie wzrostu poziomu 
umiędzynarodowienia polskich firm, a także inwestycji poza granicami Polski. Po 
południu zrealizowano warsztaty zorganizowane w ramach II Wielkopolskiego Forum 
Inwestycyjnego, podczas których eksperci omówią zagadnienia związane między 
innymi ze strategią promocji gminy, międzynarodowymi transakcjami handlowymi, 
współpracą jednostek samorządów terytorialnych ze Specjalnymi Strefami 
Ekonomicznymi. Warsztaty przeprowadził zespół następujących ekspertów: warsztat 
I: pan Mieczysław Bąk – dyrektor firmy konsultingowej Jarpol; warsztat II: pan Aare 
Nordbo – Prezes Zarządu Segel Polska i przedstawiciel Skandynawsko – Polskiej Izby 
Gospodarczej oraz pan Bartosz Rasz Senior Manager wraz z współpracownikami z 
firmy Deloitte Doradztwo Podatkowe; warsztat III pan Andrzej Kail – Dyrektor 
Marketingu KSSSE oraz Izabela Fechner – starszy specjalista ds. obsługi inwestorów 
KSSSE.  

Współorganizatorami Konferencji oraz Forum byli: Stowarzyszenie Gmin 
i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. 
z o.o. 
 
II. Konkurs „Warsztaty z nagrodą” 
Celem konkursu miało być poniesienie frekwencji na warsztatach organizowanych 
w godzinach późno popołudniowych. W tym celu zakupiono trzy wartościowe 
nagrody – urządzenia elektroniczne typu tablet (najtańsza oferta 599 zł/szt.). 
Opracowano i opublikowano regulamin konkursu, który m.in. wykluczał możliwość 
wygrania nagrody przez przedstawiciela organizatora lub prelegentów. Kandydat do 
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nagrody powinien był być osobą zgłoszoną formalnie do udziału w warsztatach i 
obecną podczas ich realizacji, aż do zakończenia (około godz. 18.00). 
Procedurę losowania przeprowadzono w salach, przy udziale wszystkich słuchaczy. 
Zwycięzcami okazali się przedstawiciele: UM Poznań, UG Jaraczewo i firma Gutowski. 
Nagrody wydano.    

 

Centrum Obsługi Inwestora na targach EXPO REAL w Monachium 
 

Centrum Obsługi Inwestora działające w ramach Stowarzyszenia Gmin 
i Powiatów Wielkopolski wzięło udział w tegorocznej edycji Targów EXPO REAL 
w Monachium. SGiPW reprezentowane było przed: pana Michała Chojarę – 
Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz pana Łukasza Filipiaka – Dyrektora Biura 
SGiPW i COI. Wyjazd możliwy był dzięki wygranemu konkursowi na dofinansowanie, 
realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. W zespole reprezentującym 
nasz region znaleźli się przedstawiciele zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia A2 
Wielkopolska, Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego oraz następujących 
samorządów: Jarocin, Kalisz, Konin, Nowy Tomyśl, Stare Miasto, Śrem oraz Powiat 
Szamotulski. Rangę wielkopolskiej delegacji podniosła obecność pana Leszka 
Wojtasiaka – Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, który miał okazję wziąć 
udział w spotkaniach i konsultacjach przeprowadzonych podczas targów dnia 5 
października. 
 

Targi Expo Real są jedną z największych tego typu imprez na świecie, 
skierowanych do inwestorów i firm z branży nieruchomości. Stanowią doskonałe 
zaplecze do prezentacji potencjału inwestycyjnego i zawierania kontaktów 
biznesowych. Szczególną popularnością cieszą się wśród odwiedzających z Niemiec, 
Wielkiej Brytanii, Austrii oraz USA.  
 

Tegoroczna edycja targów zgromadziła 1.645 wystawców z 35 krajów oraz 
37.000 odwiedzających. Coraz aktywniejszy udział w targach mają kraje Europy 
Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza Polska. W 2009 roku Polska zajęła drugie miejsce 
pod względem ilości wystawców (40), natomiast w bieżącym roku po raz pierwszy 
zajęła pierwsze miejsce (64 wystawców) stając się największym zagranicznym 
wystawcą tegorocznych targów. W bieżącym roku polskie miasta, regiony oraz firmy 
prezentowały się w halach A2 i A1 na rekordowej powierzchni ponad 1.100 m kw. 
  

 

 

Nowe logo SGiPW „INVEST IN WIELKOPOLSKA” 

W imieniu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski prezentuję nowy znak 
graficzny, który służyć będzie działaniom mającym na celu pozyskiwanie inwestorów 
zagranicznych w regionie. 
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 Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski przy współpracy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego prowadzi we własnej strukturze 
Centrum Obsługi Inwestora. Jednostka jest oficjalnym regionalnym partnerem 
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Możliwość posługiwania się 
unikalnym, regionalnym logo „Invest in Wielkopolska” jest efektem procesu 
certyfikacji zrealizowanego w 2010 roku przez PAIiIZ. Spełniając szczegółowe 
kryteria, Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu uzyskało jednocześnie dodatkowe 
narzędzia, pozwalające lepiej i efektywniej obsługiwać potencjalnych inwestorów 
oraz współpracować z jednostkami samorządu terytorialnego.  

 
 

   Przygotowała: Łukasz Filipiak 

 
Powyższy materiał został stworzony w roku 2006 i był regularnie 

uzupełniany do roku 2012 
 
 


