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SZCZEGÓŁY AKTUALNOŚCI:

Regionalne Forum Biznesowe – platforma do dyskusji
Katarzyna Fedro | 30-11-2011 | Marszałek

O szansach i barierach rozwoju przedsiębiorczości w kraju i w regionie debatowali uczestnicy
Regionalnego Forum Biznesowego, które 1.12.2011 r. odbyło się w zielonogórskiej Palmiarni.
W spotkaniu udział wzięła m.in. marszałek Elżbieta Polak, która wraz z Ministrem Gospodarki
- Waldemarem Pawlakiem, Minister Rozwoju Regionalnego - Elżbietą Bieńkowską oraz
Bankiem Światowym, objęła patronat nad tym wydarzeniem.

| Drukuj

Celem Forum było wsparcie rozwoju regionalnego, rozwoju miasta oraz lokalnych przedsiębiorców. Uczestnikami spotkania
byli przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, Krajowej Izby Gospodarczej, kancelarii prawnych, doradców, lokalnych
przedsiębiorców oraz media. Gości zgromadzonych na sali powitała marszałek Elżbieta Polak, która w swoje prezentacji
mówiła o szansach, jakie stają przed lubuskimi przedsiębiorcami. - O barierach nie będę mówić, bo wiecie o nich więcej,
niż ja - powiedziała. Jeśli chodzi o szanse, marszałek wskazała na strategię ponadregionalną i szansę na stworzenie
siedemnastego programu operacyjnego dla Polski Zachodniej. - Mamy strategię rozwoju regionu. Niedługo odbędą się
ostateczne konsultacje. Mamy strategię innowacji i centrum innowacyjności - wymieniała. Marszałek Polak przekonywała, że
przyszły rok będzie ciężki, ale nie powinniśmy tego odczuć, bo płyną do nas środki unijne. - To duża kwota. Do regionu
trafi ok. 50 procent środków, teraz mieliśmy 27. Musimy tę szansę dobrze wykorzystać. Możemy liczyć na strumień środków
na infrastrukturę drogową, na drogi tranzytowe oraz na wzmocnienie taboru kolejowego - powiedziała. Jednocześnie
dodała, że mniej pieniędzy pójdzie na kulturę i sport. Dodatkowo, z Krajowej Rezerwy Wykonania aż 40 mln zł zostanie
przeznaczonych na zakup szynobusów. Elżbieta Polak wspomniała również o rozwijającym się porcie lotniczym w
Babimoście, o społeczeństwie informacyjnym i walce z tzw. "białymi plamami", a także o LRPO. Jeśli chodzi o bariery, to
zdaniem marszałek Polak jest to m.in. źle dostosowana oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy, potrzeby w zakresie
infrastruktury np. turystycznej czy niewykorzystanie rzeki Odry. - Wierzę bardzo mocno w rozwój naszego regionu. Wiem,
że uda nam się osiągnąć cele i wiem, że są one w naszym zasięgu - zakończyła marszałek.

O szansach i barierach rozwoju przedsiębiorczości w Polsce i regionie mówił Andrzej Arendarski, Prezes KIG, a następnie
odbył się panel dyskusyjny na temat rozwoju regionu i miasta Zielona Góra oraz wsparcia lokalnej przedsiębiorczości.
Moderatorem był znany dziennikarz ekonomiczny Polsat News Wojciech Szeląg, a w rozmowie udział wzięli: Grzegorz
Jankowski - Dyrektor Departamentu Gospodarki i Infrastruktury w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,
Dariusz Lesicki Wiceprezydent Miasta ds. gospodarczych, Jerzy Korolewicz - Prezes Zachodniej Izby Przemysłowo-
Handlowej, Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium oraz Grzegorz Maliszewski, Główny Ekonomista Banku
Millennium.

W maju 2011 r. Roadshow Polska we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Bankiem Millennium oraz przedstawicielami
władz samorządowych, pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz pod
patronatem Banku Światowego rozpoczęły cykl spotkań z przedsiębiorcami, pod nazwą Regionalne Forum Biznesowe.
Forum w Zielonej Górze już będzie czternastym z kolei wydarzeniem po Krakowie, Wrocławiu, Bydgoszczy, Rzeszowie,
Olsztynie, Poznaniu, Sopocie, Szczecinie, Białymstoku, Lublinie, Toruniu, Łodzi i Katowicach.

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
Forum jest budowa wzajemnych relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami władz
samorządowych i sektorem finansów.

Galeria zdjęć

Regionalne Forum Funduszy

Kliknij w miniaturkę, aby powiększyć zdjęcie.

Menu strony Sejmik Zarząd Biuro Prasowe Polska Zachodnia Turystyka Kontakty

Lubuskie.pl - Regionalne Forum Biznesowe – platforma do dyskusji http://lubuskie.pl/strona-glowna/news/&news_id=9975/

1 z 2 2011-12-14 09:34



Lubię to! Liczba osób,
które to lubią:
185.

Podobne artykuły:

Już dziś w Zielonej Górze zaczyna się Jarmark Bożonarodzeniowy
Chińska delegacja dzienikarzy w Lubuskiem
Most Arkadowy w Parku Mużakowskim otwarty
34 doktorantów otrzyma stypendia
Gorzów wspomina wprowadzenie stanu wojennego
Sukces zespołu ds. transplantacji - spotkanie podsumowujące działania

Dane adresowe

Urząd Marszałkowski Województwa
Lubuskiego
ul. Podgórna 7
65-057 Zielona Góra
NIP: 973-05-90-332
REGON: 970770089

Godziny otwarcia urzędu

pn: 8:00 - 16:00
wt-pt: 7:30 - 15:30

W imieniu Zarządu i Marszałka interesantów w sprawach
skarg i wniosków przyjmuje Sekretarz Województwa w
każdą środę w godzinach 8.30-16.30.

Dane kontaktowe

tel. +48 68 456 52 00
e-mail: kancelaria.ogolna@lubuskie.pl

Formularz kontaktowy
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