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Centra Obsługi Inwestora
PAIiIZ zbudowała sieć 16 regionalnych Centrów
Obsługi Inwestora w latach 2004 – 2005.
RCOI działają na mocy Porozumień Partnerskich
Agencji z Marszałkami Województw.
W 2009 r. Agencja opracowała „Standardy obsługi
inwestora”,
które
obowiązują
pracowników
regionalnych COI.
Od 2010 roku PAIiIZ certyfikuje działania RCOI.
2016 r. certyfikacja 14 COI.

W

PAIiIZ, we współpracy z Marszałkami Województw
oraz RCOI, prowadzi VII edycję Ogólnopolskiego
Konkursu „Grunt na Medal” 2016 promującego
tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje
produkcyjne. Konkurs jest organizowany pod
patronatem Wicepremiera, Ministra Rozwoju Pana
Mateusza Morawieckiego oraz Związku Województw
Rzeczypospolitej Polskiej.

Specjalne Strefy Ekonomiczne
W 1994 r. na mocy ustawy o SSE powstały strefy.
Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 SSE.
Od 2007 r. PAIiIZ w celu doskonalenia formy współpracy
ze SSE powołała stanowisko Pełnomocnika Zarządu ds.
Współpracy ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Obszary współpracy PAIiIZ ze SSE:
•

Obsługa projektów inwestycyjnych

•

Audyt terenów inwestycyjnych

•

Działania mające na celu pozyskania dużych terenów inwestycyjnych (ANR i AMW)

•

Promocja SSE na portalu i w Newsletterze PAIiIZ

•

Udostępnienie SSE dostępu do bazy ofert inwestycyjnych PAIiIZ

•

Działania doradcze, informacyjne i szkoleniowe

•

Udział w misjach gospodarczych organizowanych przez PAIiIZ

Miasta Partnerskie

PAIiIZ wspiera instytucje regionalne w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji napływu BIZ.
Wzmacniając działania zmierzające do profesjonalnej, zgodnej ze standardami PAIiIZ, obsługi
inwestorów w regionach, Agencja zawarła w ostatnich latach porozumienia o współpracy z 58
gminami/miastami.
Zobowiązania PAIiIZ w ramach porozumień:
przeszkolenie pracowników delegowanych przez
miasto i mających zajmować się obsługą inwestora,
przygotowaniem ofert inwestycyjnych, promocją
oferty inwestycyjnej miasta,
udzielanie patronatu nad wcześniej uzgodnionymi
imprezami
promocyjnymi
o
tematyce
gospodarczej,
odpowiadającymi
tematem
przedmiotowi działalności PAIiIZ, organizowanymi
w mieście,
przekazywanie
ofert
inwestycyjnych
i gospodarczych przygotowanych przez miasto
inwestorom i partnerom zagranicznym, w miarę
możliwości PAIiIZ i na zasadach równego
traktowania wszystkich samorządów.

Współpraca PAIiIZ - Regiony

•

Szkolenia, staże, warsztaty (COI,
JST, SSE …)

→ m.in. standardy obsługi inwestora, oferta
inwestycyjna, wzorzec witryny internetowej
przyjaznej inwestorom …

•

Promocja regionów na portalu
www.paiz.gov.pl

•

Publikacje

→ informacja o regionach, specjalnych strefach
ekonomicznych, parkach przemysłowych i
technologicznych, baza ofert inwestycyjnych
…
→ katalog z ofertą miast partnerskich, katalog
parków, katalog The Golden Sites …

Marketing proinwestycyjny
Procesy

Pozyskiwanie
i obsługa inwestorów
Opieka poinwestycyjna

Promocja oferty
inwestycyjnej

Działania

marketing inwestycyjny (bezpośredni – wizyty, misje,
konferencje)
obsługa inwestorów - wizyty lokalizacyjne
obsługa systemu finansowego wsparcia projektów negocjowanie pakietów wsparcia dla inwestora
współpraca z ambasadami RP z WPHI
opieka poinwestycyjne

profesjonalizm w działaniach
zbudowanie „kompletnej” oferty promocyjnej
portal internetowy – oknem na świat
wykorzystanie dobrej współpracy z lokalnym biznesem
współuczestniczenie w promocji gospodarczej partnerów
biznesowych, regionu i Polski

Tworzenie przyjaznego środowiska dla
inwestycji.
Budowanie oferty inwestycyjnej

budowanie kompetencji urzędników
prace badawcze i analizy dot. potencjału
inwestycyjnego, audyty i wybór lokalizacji
budowanie oferty „uszytej na miarę” – sektory, skala,
kierunki geograficzne
gromadzenie i przetwarzanie informacji - bazy danych
dot: ofert lokalizacyjnych, nieruchomości, inwestorów,
dostawców i partnerów biznesowych
współpraca z PAIiIZ, regionalnym COI, lokalnymi
przedsiębiorcami, sse, parkami i instytucjami otoczenia
biznesu, …

Programy wspierania polskiego eksportu
• Go China (2011)
• Go Africa (2012)
• Go Arctic (2015)
Uruchomione w 2016:
• Go India
• Go Iran
• Go ASEAN
Cele programów wsparcia eksporterów:
• ukazanie potencjałów poszczególnych rynków;
• pomoc w dotarciu do wiarygodnych partnerów;
•„parasol rządowy” na rynkach z odmienną kulturą prawno-gospodarczą;
• wsparcie administracyjno-dyplomatyczne (MR i MSZ), informacyjne
(PAIiIZ), finansowe (BGK i KUKE)

Wsparcie polskich inwestorów zagranicznych

Oferta PAIiIZ:

Wydział wspierania
polskich
przedsiębiorstw

Dedykowany wydział
Wsparcie dla polskich INWESTORÓW
Inwestycje bezpośrednie
Przejęcia & fuzje
-----------------------------------DORADZTWO LOKALIZACYJNE

Współpraca (przykłady):

Zaufali nam (przykłady):

Informacja
dot. rynków

Warsztaty
inwestycyjne

Study
tours

Informacje rynkowe
Wiedza ekspercka
Współpraca z sektorem prywatnym
Polski Czempion
Wizyta lokalizacyjna
----------------------------------------------------------------------EDUKACJA
BEZPOŚREDNIE WSPARCIE FIRMY
ZAGRANICĄ

Doradztwo
lokalizacyjne

Skalowanie
– ekspansja
zagraniczna

Networking

Przyszłe działania Agencji - poszerzone obszary

NOWE OBSZARY DZIAŁANIA AGENCJI

PROPOZYCJA DLA REGIONÓW

→Zintegrowana oferta dla firm – idea one-stop-shop
→ Centrum wiedzy dla firm działających w Polsce i za

→ Szerszy zakres działań Agencji (m.in. eksport)

granicą

→ Promocja polskiej gospodarki

→ Indywidualna opieka nad kluczowymi klientami

→ Obsługa projektów: eksport, BIZ, inwestycje

→ Wsparcie w tworzeniu i opieka nad grupami
branżowymi, klastrami, organizacjami łączącymi
inwestorów/eksporterów na konkretnym rynku

polskie zagranicą
→ Wzmocnienie współpracy na szczeblu
regionalnym , sieć partnerów (COI, SSE, JST, parki)

→ Call-center i website wspierające MŚP, mikro i

→ Misje i targi branżowe pod wspólnym brandem

zagraniczne firmy w pozyskaniu informacji i kontaktu

→ Szkolenia i staże dla JST

→ Bliska współpraca z regionami – nowe usługi dla

→ Doradztwo biznesowe i lokalizacyjne, doradztwo

samorządów i SSE

dla JST, mikro strategie dla gmin

→ Komercjalizacja części usług

→ Projekty zewnętrzne

→ Funkcja Rzecznika Biznesu w miejsce Rzecznika

→ Publikacje

Inwestora
→ Zwiększone wsparcie dla polskich przedsiębiorców

Zapraszamy do współpracy

00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
tel. (+48 22) 334 98 20, fax (+48 22) 334 99 99
e-mail: post@paiz.gov.pl

