Łomża 21.11.2019

Szanowni Państwo,
Państwowa Wyższa Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży na zlecenie Miasta Łomża,
Gminy Łomża oraz Gminy Piątnica opracowuje dokument pt. „Strategia Promocji Gospodarczej
Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej (OIZŁ) na lata 2020-2027”. Wśród celów opracowania
znalazły się:
 Określenie aktualnego stanu i zidentyfikowanie kierunków podnoszenia atrakcyjności
inwestycyjnej OIZŁ.
 Określenie pożądanego profilu inwestycji zarówno dla całego obszaru, jak i poszczególnych
partnerów.
 Określenie pożądanych kierunków zmian w zakresie zagospodarowania przestrzennego
na obszarze wszystkich partnerów mających na celu doprowadzenie do stworzenia
powiązanych obszarów inwestycyjnych odpowiednio dostępnych i uzbrojonych.
 Przygotowanie wspólnej kompleksowej oferty inwestycyjnej Miasta Łomża, Gminy Łomża
i Gminy Piątnica.
 Opracowanie planu komunikacji (promocji) „Obszaru Inwestycyjnego Ziemi Łomżyńskiej”.
 Zaplanowanie wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków na inwestycje w zakresie
infrastruktury, uzbrajania terenów inwestycyjnych.
Obecnie trwają prace nad częścią diagnostyczną dokumentu. W celu identyfikacji oczekiwań
przedsiębiorców odnośnie tworzonego dokumentu opracowaliśmy kwestionariusz ankiety, który
dostępny jest pod adresem: https://ankieter.pwsip.edu.pl/surveys/20/. Zwracamy się z uprzejmą
prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu wśród przedsiębiorców informacji na temat prowadzonego
badania. Im większa liczba podmiotów odpowie na ankietę, tym bardziej reprezentatywne będą jej
wyniki i tym w większym stopniu dalsze działania będą odpowiadać na rzeczywiste potrzeby.
Kolejnym elementem diagnozy są warsztaty z udziałem przedsiębiorców oraz osób
reprezentujących instytucje mające wpływ na podnoszenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.
Planujemy przeprowadzenie dwóch takich spotkań. Pierwszy warsztat odbędzie się 13 grudnia 2019
r. o godz. 10.00 w sali 214 PWSIiP budynek główny. Jego tematem będzie ocena atrakcyjności
inwestycyjnej OIZŁ oraz kierunki jej podnoszenia. Drugie spotkanie, które odbędzie się 19 grudnia
2019 r. o godz. 10.00 w sali 115 PWSIiP budynek główny będzie dotyczyło możliwości wsparcia
środkami zewnętrznymi działań na rzecz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej OZIŁ. Zwracamy się
z uprzejmą prośbą o wskazanie osób z Państwa terenu zarówno pracowników jednostki
samorządowej, jak i osób z nią nie związanych, które mogłyby wziąć udział w warsztatach.
Osobą do kontaktu z ramienia PWSIiP w Łomży jest Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy
z Gospodarką dr Stanisław Kaczyński, email: skaczynski@pwsip.edu.pl.
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