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Regionalne Forum Biznesowe – spotkanie z przedsiębiorcami w 
Lublinie
15.11.2011, 11:24

Lublin znalazł się w gronie miast na gospodarczej mapie Polski, w których odbędzie się Regionalne Forum 
Biznesowe. Wydarzenie będzie miało miejsce w najbliższą środę, 16 listopada. Cykliczna impreza, 
współorganizowana przez Krajową Izbę Gospodarczą, ma na celu wsparcie rozwoju regionów, miast, oraz 
lokalnych przedsiębiorców. Prezydent Lublina objął patronat nad przedsięwzięciem.

Regionalne Forum Biznesowe to platforma dyskusji o szansach i barierach lokalnej przedsiębiorczości, 
możliwościach jej wsparcia, a także o pozyskiwaniu środków i technikach finansowania przedsięwzięć 
gospodarczych. Kluczowym zadaniem przedsięwzięcia jest budowa wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń 
pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami władz samorządowych i sektorem finansów. 
 
Władze naszego miasta oraz województwa wyrażają poparcie dla inicjatywy. „Przedsięwzięcie to doskonale 
wpisuje się w strategie rozwoju naszego Miasta – przyjaznego i otwartego dla przedsiębiorczości” – podkreśla 

Krzysztof Żuk Prezydent Lublina. Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego zwraca uwagę na to, że „Urząd Marszałkowski z 
wielkim zaangażowaniem wspiera wszelkie działania sprzyjające inwestowaniu na naszym terenie.” 
 

 
Regionalne Forum Biznesowe zostało zainaugurowane w maju tego roku przez Roadshow Polska. Cykle spotkań z przedsiębiorcami 
organizowane są dzięki współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Bankiem Millennium oraz przedstawicielami władz samorządowych. 
Przedsięwzięcie odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz pod 
patronatem Banku Światowego. Forum w Lublinie będzie już dziesiątym z kolei wydarzeniem po spotkaniach w Krakowie, Wrocławiu, 
Bydgoszczy, Rzeszowie, Olsztynie, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie i Białymstoku. W ramach regionalnego cyklu do końca roku odbędzie się 
jeszcze pięć spotkań w Polsce.
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