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  WSTĘP 

Szanowni Państwo, 

Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora od 14 lipca do 25 sierpnia 
2017 przeprowadziło badanie ankietowe, którego szeroko rozumia-
nym celem było naszkicowanie obrazu wysiłku gmin w procesach two-
rzenia przestrzeni atrakcyjnej dla inwestora. 

Samorządy lokalne mają duże kompetencje w przyciąganiu inwesto-
rów - od określania ram planistycznych, przez poprawę infrastruktury 
technicznej, po podejmowanie aktywnych działań mających na celu 
promocję oferty inwestycyjnej. Każdy samorząd cechują inne, unikato-
we walory, które przy odpowiednim wysiłku mogą owocować przygo-
towaniem atrakcyjnej oferty dla inwestora. Poniższy raport łamie czę-
sto utrwalane tezy, że region dzieli się na wąską elitę samorządów 
„skazanych na sukces”, dzięki ich korzystnemu położeniu i te bardziej 
peryferyjnie położone, do których inwestor na pewno nie zajrzy. Zgro-
madzone przez nas informacje pokazują, że wyznacznikiem osiągane-
go sukcesu jest determinacja i odpowiedni nakład pracy, pomimo czę-
sto obiektywnych niekorzystnych uwarunkowań. 

Jako organizatora badania ankietowego, cieszy nas współpraca JST  
w budowę raportu – na 226 gmin w regionie otrzymaliśmy aż 151 wy-
pełnionych ankiet, które są wkładem w poniższe dzieło. To pozwala 
nam stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że znakomita większość 
samorządów definiuje potrzebę zaangażowania w procesy tworzenia odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, 
widząc w tym istotny element rozwoju lokalnego. Oczywiście nie jest to działanie łatwe i bezproblemowe, skła-
nia do często wieloletnich wysiłków planistycznych i istotnych wyrzeczeń finansowych.  

W stworzonym raporcie staraliśmy się ukazać skalę i potencjał Wielkopolski atrakcyjnej inwestycyjnie, zbadać 
rzeczywiste zainteresowanie i konkretne efekty pracy JST jak i instytucji wspierających je w tym działaniu. Udało 
nam się również zbadać wszelkie ograniczenia dotyczące rozwoju potencjału inwestycyjnego. Mamy nadzieję, 
że te bariery zostaną szybko usunięte i nie zniechęcą w osiąganiu nakreślonego celu.  

Partnerami Wielkopolskiego Centrum Obsługi inwestora w badaniu, była Polska Agencja Inwestycji i Handlu 
oraz Stowarzyszenie A2 Wielkopolska. Wszystkim samorządom lokalnym, które zechciały poświęcić czas na wy-
pełnienie ankiety serdecznie dziękujemy.  

Tomasz Telesiński 
Dyrektor Wielkopolskiego 

Centrum Obsługi Inwestora 
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  TERENY INWESTYCYJNE W WIELKOPOLSCE - STAN AKTUALNY  

Punktem wyjścia w badaniu ankietowym było określenie aktualnego potencjału/podaży terenów inwestycyj-
nych w regionie. Na pytanie: „Czy w Państwa gminie znajdują się tereny przeznaczone pod aktywizację gospo-
darczą?”, 123 odpowiadających stwierdziło, że TAK. Jednostki posiadające tereny inwestycyjne poprosiliśmy  
o określenie dostępnej powierzchni, która po zsumowaniu dała nam imponujący areał 11 040,25 ha. Oznacza 
to, że na ankietowaną gminę, która zadeklarowała posiadane tereny przeznaczone pod AG średnio przypada 89 
ha. Warto również podkreślić, że 31 spośród wspomnianych samorządów posiada ponad 100 ha terenów in-
westycyjnych. To obrazuje jak wielki jest potencjał w Wielkopolsce i jakimi obszarami pod inwestycje dysponują 
JST.  

Czy gmina posiada tereny inwestycyjne? 

W procesie pozyskiwania inwestora, istotna jest również kwestia własnościowa gruntu. Przedstawicielom JST 
posiadającym tereny AG zadaliśmy pytanie o to kto jest właścicielem terenów.  Jak wynika z odpowiedzi najwię-
cej jest terenów prywatnych - 97 wskazań, gminnych – 90, Skarbu Państwa – 33 i innych – 7. Statystycznie moż-
na również wyciągnąć wniosek, że spośród 123 przebadanych JST, które zadeklarowało posiadanie terenu AG, 
aż 79% jest własnością prywatną, 73% własnością gminy, 27% Skarbu Państwa, a 6% inną. Można więc śmiało 
powiedzieć, że praktycznie każda gmina doświadcza na swoim terenie dość różnorodnej struktury własnościo-
wej, co skłania ją do przyjęcia różnych rozwiązań w promocji i udostępnianiu terenów inwestorowi, znajdują-
cych się na jej terenie. 

Istotne dla autorów raportu było również zdobycie wiedzy na temat ograniczeń powstawania terenów inwesty-
cyjnych w gminach, gdzie tereny już są, bądź wciąż jest ich brak. Ankietowani jako najczęstszy problem wskazali 
brak gruntów, które w ich opinii mogłyby być przeznaczone pod aktywizację gospodarczą – 64 wskazania (42%), 
istotne okazały się również problemy ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego – 41 wskazań (27%), 
porównywalną trudnością okazała niechęć mieszkańców do sprzedaży gruntów – 44 wskazania (29%). Co cieka-
we aż 25% wskazań stanowiły inne, zdefiniowane przez ankietowanych ograniczenia. Do najczęstszych należały 
niewystarczające środki finansowe na odpowiednie uzbrojenie techniczne i infrastrukturalne terenów, aby 
wzmocnić ich atrakcyjność, problemy z odrolnieniem wartościowych terenów, ograniczenia przyrodnicze, ale 
także w wielu wypadkach niechęć mieszkańców do tego rodzaju działań. Warto wspomnieć także, że wiele sa-
morządów ogranicza swoje działania związane z aktywizacją kolejnych terenów, do czasu „skonsumowania” 
uprzednio do tego przygotowanych. 
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Analiza tego działu pokazuje, że najistotniejszym problemem w przygotowaniu terenów pod AG, jest skompliko-
wana i długotrwała procedura planistyczna. Kwestię braku dobrych terenów pod AG trudno natomiast ocenić 
jednoznacznie, ponieważ jest to ocena subiektywna, która dla jednego grona może dyskwalifikować jakiekol-
wiek działania, inni za to mogą znaleźć walory, które mogłyby się okazać korzystne dla potencjalnego inwestora. 
Należy jednak uznać, że analiza została przeprowadzona rzetelnie, a ewentualne korzyści okazały się znikome  
w porównaniu do koniecznych nakładów. Problematykę stanowią również relacje z właścicielami prywatnymi 
gruntów, stanowiących często trzon atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Budowanie kontaktów, przekonywa-
nie i nakłanianie do transakcji to w wielu samorządach kwestia trudna i nieprzewidywalna. Największym jednak 
problemem jest nałożenie się na siebie kilku takich ograniczeń, które niestety mocno paraliżują wszelkie stara-
nia o udostepnienie inwestorowi ciekawej oferty.  

Forma własności terenów inwestycyjnych  

Trudność w przedsięwzięciach planistycznych nie zniechęca samorządów w działaniach bieżących. W dalszej 
części ankiety zapytaliśmy gminy, czy w najbliższym czasie planowane jest wyodrębnienie terenów inwestycyj-
nych i przystąpienie do ich promocji. Taki zamiar zadeklarowało 39% odpowiadających (59 wskazań), nato-
miast 61% nie planuje takich działań lub nie udzieliło odpowiedzi. Analiza danych pozwala uznać, że wiele sa-
morządów zakończyło działania planistyczne i swe działania opiera na aktualnej ofercie. Po dużej jednak części 
samorządów możemy spodziewać się obiecujących działań, które zwiększą podaż terenów AG, pomimo licznych 
problemów i ograniczeń. 
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Istotną rolą samorządu, jest inwestowanie w infrastrukturę techniczną, poprawiającą ofertę inwestycyjną. Spo-
śród ankietowanych, takie działania w ostatnich trzech latach zrealizowało aż 71 JST (55% badanych), 59 (45% 
badanych) nie poczyniło takich działań. Do najczęstszych inicjatyw należały: doprowadzenie mediów, budowa 
drogi (po 52 wskazania), rzadziej realizacja badań geologicznych, rekultywacja terenu, konsultacje społeczne, 
czy opracowanie dokumentacji technicznej, zlecenie badań archeologicznych. Tak duża aktywność bardzo cie-
szy, zwarzywszy na fakt, że wiążą się z tym spore koszty, zaakceptowane przez społeczeństwo.  

Czy Gmina zamierza wyodrębnić planistycznie nowe tereny inwestycyjne i przystąpić do ich 
promocji? 

Czy w ostatnich trzech latach Gmina poprawiała infrastrukturę terenów inwestycyjnych? 
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Jakiego typu działania infrastrukturalne podjęto? 

Samorządy lokalne wykazały również bardzo dużą aktywność na polu pozyskiwania środków zewnętrznych na 
dofinasowanie infrastruktury terenów inwestycyjnych. Aż 48% samorządów, które w ostatnich trzech latach 
podjęło działania na rzecz poprawy infrastruktury gruntów (34 wskazania) sięgnęło po środki spoza budżetu 
JST. Wsparciem okazały się m.in. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Program Budowy 
Dróg Lokalnych, środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Program 
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Niektórzy ankietowani wskazali wkład środków prywatnych inwestora, 
który zaplanował inwestycję na terenie gminy, co jest również dobrym przykładem kooperacji.  
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  ZAINTERESOWANIE OFERTĄ INWESTYTYCYJNĄ I OBSŁUGA  
  INWESTORÓW 

W dalszej części ankiety zapytaliśmy gminy, czy w swoich działaniach strategicznych są ukierunkowani na jakie-
goś konkretnego inwestora związanego z określoną branżą. Jedynie 15% ankietowanych stwierdziło, że ma 
zdefiniowane oczekiwania co do branży inwestora, reszta gmin nie posiada takich preferencji. Z danych tych 
wynika, że istnieje w regionie grupa gmin (20 ankietowanych) o silnie zdefiniowanej strategii pozyskiwania 
inwestora, która wpisuje się w strukturę społeczno–gospodarczą jednostki, opartą na dotychczasowych trady-
cjach, doświadczeniach oraz potencjale społeczności lokalnych. Należy uznać, że reszta ankietowanych nie po-
siada wąskich oczekiwań wobec inwestorów, stanowiąc potencjalnego partnera dla inwestorów z różnych 
branż, co może wynikać z niepełnej satysfakcji w nasyceniu JST inwestorami i dużych oczekiwań dla lokalnego 
rynku pracy. W tak dużym i rozwiniętym regionie jak Wielkopolska, należy dążyć do poszerzenia grona gmin  
o zdefiniowanym oczekiwaniu wobec profilu działalności inwestora, co wpływa na wzmocnienie oferty, budując 
jednocześnie korzystny wizerunek wobec potencjalnego partnera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z silną postawą proinwestycyjną JST, opartą m.in. na strategii rozwijania określonych branż w społecznościach 
lokalnych, wiąże się również utrzymywanie określonego zespołu zajmującego się obsługą inwestora. Jak wynika  
z analizy ankiet, wyodrębnioną komórkę/pracownika odpowiedzialnego za te działania posiada 42 gmin (32% 
ankietowanych). Reszta samorządów realizuje powyższe działania zlecając je pracownikom, którzy na co dzień 
wykonują inne, mniej lub bardziej pokrewne zadania.  

Czy Gmina posiada preferencje związane z profilem działalności inwestora? 
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Czy w Urzędzie Gminy jest specjalnie wyodrębniona komórka/osoba odpowiedzialna za  
pozyskanie i obsługę inwestorów? 

W dalszej części ankiety postanowiliśmy zbadać realne zainteresowanie inwestorów ofertą inwestycyjną wiel-
kopolskich samorządów. 69% ankietowanych wskazało, że w ostatnich 12 miesiącach zgłosił się do nich inwe-
stor zainteresowany rozpoczęciem działalności gospodarczej. W większości wypadków relacja z inwestorem 
została nawiązana samodzielnie - 56% i 73 wskazania, w 15 przypadkach (12%) został skierowany przez Wiel-
kopolskie Centrum Obsługi Inwestora lub w 14 przypadkach (11%) przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, 
firmę prywatną z branży obrotu nieruchomościami w 10 przypadkach (8%) natomiast w 7 przypadkach (5%) 
przez Specjalna Strefę Ekonomiczną, a w 6 (5%) przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego. Z badania wynika, że samorządy lokalne wykazują się dużą samodzielnością  
w budowaniu relacji z inwestorem, jednak rola wszelkiego rodzaju instytucji wspierających, stanowi także istot-
ny element wsparcia.  

Czy w ostatnim roku zwrócił się do Gminy inwestor zainteresowany ulokowaniem w niej  
inwestycji? 
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Kontakt inwestora z samorządem lokalnym, wiąże się konkretnymi usługami i wsparciem, które ułatwiają reali-
zację procesu inwestycyjnego. W ostatnim roku wśród badanych, którzy realizowali takie działania, w większo-
ści przypadków udzielono pomocy przy załatwianiu spraw w różnego rodzaju instytucjach – 46 wskazań 
(35%), pośredniczono w negocjacjach z właścicielami prywatnymi – 35 wskazań (27%), a w 22 gminach (17%) 
zastosowano ulgi podatkowe. W przypadku 20 gmin (15%) zdecydowano się na uzbrojenie terenu, którym za-
interesowany był przedsiębiorca, w 18 (14%) zmieniono plan zagospodarowania przestrzennego lub zmienio-
no inne przepisy lokalne – 4 wskazania (3%). Samorządowcy również aktywnie wspierali procesy rekrutacyjne 
– 8 wskazań (6%) oraz wykazywali inne przykłady wsparcia, które były reakcją na aktualne zapotrzebowanie 
inwestora. Wszystkie powyższe przykłady działań umocniły pozycję zaangażowanych jednostek, budując ich au-
torytet jako gminy otwartej na inwestorów. Efektywność i powodzenie właśnie w tych zagadnieniach, warunko-
wały o powodzeniu procesu inwestycyjnego. 

 

W jaki sposób inwestor pozyskał informacje o Gminie i ofercie inwestycyjnej ? 

Jakiej pomocy udzielono inwestorowi? 
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Zgodnie z danymi zgromadzonymi na podstawie ankiety, w ostatnim roku w 30 gminach (23%) rozpoczął dzia-
łalność nowy inwestor. Jest to efekt dobrego wsparcia, zaangażowania i świadczenia licznych usług, które skło-
niły przedsiębiorcę do ulokowania kapitału. Analizując branże w jakich nowi inwestorzy się pojawili, zdecydowa-
nie przodują: spożywcza, motoryzacyjna oraz transport i logistyka, co pokrywa się z głównymi specjalizacjami 
naszego regionu. Nie brakuje też nowopowstających firm w sektorach: meblarskim, chemicznym, czy IT. 

Obiecujący jest również proces inwestycyjny, który zakończył się już pozytywną decyzją, w wyniku czego w naj-
bliższym roku uruchomiona zostanie działalność gospodarcza. Taki proces będzie miał miejsce w 33 gminach, 
co stanowi 25% odpowiedzi.  

Czy w ostatnim roku rozpoczął w gminie  
działalność nowy inwestor? 

Czy w najbliższym roku planowane jest  
uruchomienie nowej działalności przez  
inwestora? 

Analiza dwóch ostatnich punktów świadczy o tym, że aktywna działalność przynosi spodziewane efekty. Ponad-
to widać wyraźnie podobny poziom osiąganych efektów rok do roku. Jeżeli natomiast porównamy ilość gmin, 
które stykały się z zapytaniem i zainteresowaniem inwestorskim, to możemy stwierdzić, że powodzeniem koń-
czy się co trzeci proces inwestycyjny.  
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  PROMOCJA OFERTY INWESTYCYJNEJ  

W ostatecznym efekcie pozyskania inwestora sporą rolę odgrywa również aktywna promocja własnych walo-
rów. Takie działania wykazuje 102 gminy (78%), które posiadają tereny inwestycyjne.  

Czy Gmina podejmuje działania w celu dotarcia z ofertą inwestycyjną do potencjalnego  
inwestora? 

Działania Gmin mające na celu dotarcie z ofertą inwestycyjną do potencjalnego inwestora  
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Narzędzi do promocji oferty, jest obecnie dostępnych bardzo wiele. Bezsprzecznie najczęstszym sposobem jest 
zamieszczenie oferty w Internecie, co deklaruje 89 aktywnych gmin (68%). 52 jednostki ankietowane (40%) 
zadeklarowało aktualizację ofert w bazie Centrum Obsługi Inwestora, 32 (25%) współpracę z instytucjami rzą-
dowymi (np. PAIiH), 25 (19%) regularnie uczestniczy w targach inwestycyjnych, a 24 (18%) prezentuje ofertę 
podczas branżowych konferencji i wystaw. Formą mniej popularną, choć bardzo zdecydowaną i aktywną, jest 
kontakt z centralami firm zagranicznych w celu przedstawienia oferty (deklaruje to 10 jednostek, czyli 8% ba-
danych) oraz promocja w zagranicznej prasie fachowej - 5 jednostek (4%).  

Choć większość samorządów lokalnych uważa przestrzeń wirtualną, jako najlepszy sposób promocji oferty in-
westycyjnej, to już bezpośrednia forma zarządzania tymi materiałami w Internecie dostarcza ciekawych danych. 
81% ankietowanych (103 wskazania) aktywnie promuje ofertę w zarządzanej przez siebie przestrzeni interne-
towej, jednak jedynie 12% JST (15 wskazań) podlegających badaniu, posiada wyodrębnioną stronę poświęco-
ną ofercie inwestycyjnej i podejmowaniu działań gospodarczych na terenie JST. Wykorzystanie sieci do promo-
cji i budowania relacji z inwestorem jest odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, ponieważ większość  
z nich w ten sposób rozpoczyna poszukiwania dobrych ofert. Poziom rozwoju tego medium w powyższym za-
gadnieniu w Wielkopolsce można ocenić jako wysoki. Należy żywić nadzieję, że wskaźnik rozwoju indywidual-
nych stron www poświęconych inwestorom wzrośnie, wraz ze zmniejszeniem się liczby JST, które w ogóle nie 
wykorzystują Internetu do promocji oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorzy raportu postanowili również zweryfikować relacje samorządów z instytucjami, które mają za zadanie 
wspierać JST w procesach inwestycyjnych. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami, 48% ankietowanych (63 
wskazania) deklaruje regularną współpracę z Wielkopolskim Centrum Obsługi Inwestora, 29% (38 wskazań)  
z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, 25% (33 wskazania) z Departamentem Gospodarki Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Wielkopolskiego, a 22% (29 wskazań) ze specjalnymi strefami ekonomicznymi. Wśród 
innych partnerów (12% i 16 wskazań) wymienione zostało Stowarzyszenie Samorządowe A2 Wielkopolska, lo-
kalne izby gospodarcze oraz deweloperzy. 

Czy Gmina posiada stronę internetową poświęconą promocji oferty inwestycyjnej? 
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Z jakimi instytucjami Gmina współpracuje przy realizacji projektów pozyskiwania inwestora? 

Współpraca instytucjonalna przekłada się na konkretne działania. 36% ankietowanych (47 wskazań) korzysta ze 
wsparcia powyższych podmiotów w budowaniu oferty inwestycyjnej oraz na takim samym poziomie w jej pro-
mocji np. podczas targów inwestycyjnych. Dla 25% ankietowanych (33 wskazania) współpraca owocuje wspól-
ną obsługą inwestora, a niemal co piąty ankietowany (19%, czyli 25 wskazań) korzysta ze szkoleń oferowanych 
przez instytucje.  

Jakich obszarów dotyczy współpraca? 
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Celem realizowanej ankiety było również zapoznanie się z kształtem oferowanych zachęt dla potencjalnych in-
westorów. Istotnym efektem zapytania jest fakt, że wszystkie jednostki posiadające tereny inwestycyjne stosują 
jedno lub więcej tego rodzaju narzędzi wsparcia.  55% odpowiedzi i 72 wskazania dotyczyło uchwalenia przez 
rady dokumentów zapewniających stosowanie ulg podatkowych, 18% (24 wskazania) jednostek może zaofero-
wać ulgi z tytułu terenu funkcjonującego w specjalnej strefie ekonomicznej. 17% samorządów (22 wskazania) 
deklaruje również zinstytucjonalizowaną i kompleksową obsługę inwestora.  

Jakie zachęty inwestycyjne Gmina oferuje potencjalnym inwestorom? 

Dla efektywności obsługi procesów inwestycyjnych istotna jest również funkcjonująca siatka instytucji otocze-
nia biznesu (IOB). Tego rodzaju twory są bardzo popularne w Wielkopolsce, funkcjonują bardzo sprawnie i to  
w różnych formułach, nastawione na indywidualne wsparcie. Dla 33% ankietowanych (42 wskazania) stałym 
partnerem są izby gospodarcze i inkubatory przedsiębiorczości. 25 wskazań (19%) dotyczyło współpracy  
z agencjami rozwoju regionalnego i ich przedstawicielstwami, natomiast 9% (12 wskazań) klubów przedsię-
biorczości i centrów biznesu. Wypracowane formuły kooperacji z parkami przemysłowymi i technologicznymi 
są cenne dla 8% i 11 wskazań, a w mniejszym stopniu lokalne stowarzyszenia wspierania przedsiębiorczości  
i rady biznesu, obyte w miejscowej specyfice rynku pracy. 

Jakie instytucje otoczenia biznesu działają w Gminie lub niedalekiej odległości? 
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Samorządy lokalne starają się również stymulować i wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości, poprzez 
współudział w tworzeniu klastrów biznesowych. Bazując na lokalnej tradycji i przygotowanym rynku pracy, te-
go rodzaju inicjatywy funkcjonują wśród 15 ankietowanych samorządów (12% całości). Jak wynika z analizy, to 
wciąż domena większych ośrodków miejskich (klastry energetyczne, innowacyjnych technologii, motoryzacyjne, 
budowlane, lotnicze, spożywcze) z odpowiednim potencjałem rynku pracy. W mniejszych ośrodkach coraz więk-
szą popularność zyskują klastry turystyczne, bazujące na lokalnych walorach producentów spożywczych i świad-
czących usługi związane z wypoczynkiem.  

Czy na terenie Gminy funkcjonują klastry? 

Kończąc realizację ankiety organizatorzy postanowili zapytać z jakimi problemami spotykają się samorządy  
w trakcie budowania oferty inwestycyjnej i realizacji zadań związanych z przyciąganiem i obsługą inwestorów. 

Z jakimi problemami Gmina spotyka się w trakcie budowania oferty inwestycyjnej gminy  
i realizacji zadań związanych z przyciąganiem inwestorów? 
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Zdecydowanie największa grupa (56%, 73 jednostki) wskazała na brak środków finansowych, które można by 
przeznaczyć na ten cel. 40,77% wskazań (53) dotyczyło niskiego poziomu zainteresowania ofertą, 31% (40) 
odpowiedzi upatrywało bariery w ograniczeniach środowiskowych, a 25% (32) w zbyt skomplikowanych pro-
cedurach prawnych i planistycznych. Niestety aż 16% (21) ograniczeń wynika z niechęci mieszkańców gminy,  
a 15% (20) z braku wykwalifikowanej kadry obsługującej inwestora. Brak oczekiwanych efektów niektóre sa-
morządy tłumaczą brakiem wiary w potencjał gospodarczy (8% wskazań). Coraz częstszym sygnalizowanym 
problemem jest niski poziom bezrobocia i brak rąk do pracy, co często nie zachęca inwestora do zainteresowa-
nia ofertą.  

  OCENA ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ  

Autorzy badania ankietowego starali się również zbadać wysiłki proinwestycyjne w priorytetach działania JST. 
55% (72) ankietowanych określiło te działania jako wysoce priorytetowe, a 21% (27) jako średnie. Dla 14% (18) 
stanowią one priorytet najwyższy, a jedynie dla 7% (9) priorytet niski. To dość krzepiące deklaracje, które po-
zwalają stwierdzić wysoką świadomość wagi rozwoju gospodarczego, płynącą z pozyskiwania nowych inwesto-
rów.  

Działania związane z rozwojem terenów inwestycyjnych i ich promocją stanowią dla Gminy 
priorytet: 

Na koniec badania postanowiliśmy zbadać subiektywną ocenę potencjału i atrakcyjności inwestycyjnej gminy 
pod względem lokalizacji i dostępności zasobów ludzkich. 42% (55) badanych oceniło potencjał lokalizacyjny 
jako wysoki, 35% (45) jako średni, 13% (17) jako bardzo wysoki, a 7% (9) jako niski. Zasoby potencjalnych pra-
cowników oceniono przede wszystkim średnio 45% (58) i wysoko 42% (55), rzadziej nisko 6% (5) i wysoko 4% 
(3). Z tego elementu badania płynie jasny przekaz, że mamy sporą wiarę we własne „twarde” walory, na stymu-
lowanie których mamy dość ograniczony wpływ, co może motywować do podejmowania konkretnych działań 
na rzecz pozyskiwania inwestora.  
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Atrakcyjność inwestycyjna gminy pod względem lokalizacji jest... 

Atrakcyjność inwestycyjna gminy pod względem dostępności zasobów ludzkich jest... 
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  PODSUMOWANIE 

Z badania ankietowego wyłania się raport, nakreślający sylwetkę wielkopolskiego samorządu budującego rela-
cje z inwestorem. Jak wynika z uzyskanych opinii w większości wypadków JST podejmują działania mające na 
celu przygotowanie oferty inwestycyjnej. Świadomi swoich ograniczeń, ale i walorów, które mogliby zaofero-
wać partnerom, podejmują liczne próby poprawy jakości terenów inwestycyjnych. W swoich codziennych zma-
ganiach spotykają się z licznymi barierami, które hamują codzienną pracę. Jednakże przez lata doświadczeń  
i praktyki, podejmują celowe działania, korzystając z pomocy i zaangażowania profesjonalnego zespołu, powo-
łanego do obsługi inwestora. 

W wielu wypadkach rysować może się brak wiary we własne możliwości oraz obawa przed kosztami, które nie 
zawsze gwarantują sukces. Wsparciem w takich wypadkach mogą być instytucje takie jak np. Centrum Obsługi 
Inwestora, które doradzą jaką najlepszą drogę rozwoju wybrać, aby zoptymalizować wysiłki.  

Raport wreszcie informuje nas, że zainteresowanie wielkopolskimi samorządami nie słabnie – pojawiają się no-
we lokalizacje, zapytania i kontakty. To przynosi pożądane efekty – statystycznie co trzeci projekt kończy się 
sukcesem, co z pewnością jest nagrodą za często wielomiesięczne starania.  
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Badanie ankietowe oraz raport przygotowali pracownicy Wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora: 

Tomasz Telesiński 
Dyrektor COI 
tel. 61 22 40 797 
e-mail: t.telesinski@sgipw.wlkp.pl 

Anna Łohunko 
Konsultant COI 
tel. 61 22 40 797 
e-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl 

Andrzej Łuka 
Konsultant COI 
tel. 61 22 40 797 
e-mail: a.luka@sgipw.wlkp.pl 
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Samorządy, które wzięły udział w badaniu 



 

 


