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W dniu 8 czerwca 2011 roku w Rzeszowie odbyło się Regionalne Forum 
Biznesowe, na którym dyskutowano na temat szans rozwoju przedsiębiorczości 
na Podkarpaciu. Organizatorami debaty byli Krajowa Izba Gospodarcza, Bank 
Millenium oraz Roadshow Polska, a patronat nad forum objął Urząd 
Marszałkowski oraz Urząd Miasta Rzeszowa.

Forum postrzegam jako znakomitą okazję do wymiany opinii i 
doświadczeń przedstawicieli środowisk biznesowych i 
samorządowych, a także do podjęcia refleksji na temat możliwości 
wspólnej realizacji zadań służących m.in. wspieraniu rozwoju 
regionalnego, określaniu priorytetów rozwojowych miast i regionów, 
przeciwdziałaniu spowolnieniu gospodarczemu, pozyskiwaniu 
środków finansowych – krajowych i unijnych – słowo wstępne 
Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca.

Zgromadzonych przedstawicieli świata biznesu, instytucji około biznesowych, 
samorządów lokalnych oraz ekspertów przywitał Zastępca Prezydenta Marek 
Ustrobiński. 

Korzystając ze sposobności życzę Państwu twórczej atmosfery 
spotkania, ożywionych dyskusji i konstruktywnych wniosków. Stolica 
Podkarpacia w strategię swojego działania  i rozwoju ma wpisane 
zobowiązujące hasło „Rzeszów – stolica innowacji”. Nie chodzi 
jednak o to, by posługiwać się tym hasłem jak chwytliwym sloganem 
reklamowym. Nie zostało ono stworzone przez urzędników dla 
urzędników, ale przede wszystkim dla rzeszowskiego środowiska 
naukowego, firm i innych podmiotów przestrzeni społeczno-
ekonomicznej naszego miasta. To do nich należy wdrażanie 
innowacyjnych projektów w życie. Jestem przekonany, że dzisiejsze 
Forum także będzie sprzyjać innowacyjnej gospodarce – powiedział 
Zastępca Prezydenta Marek Ustrobiński.

O konieczności rozwoju regionów poprzez innowacyjną gospodarkę mówił 
również Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski. W jego opinii 
aż 50 procent wzrostu gospodarczego generowanego jest właśnie przez firmy 
korzystające z innowacji.  
 
Na temat potencjału podkarpackich przedsiębiorstw mówił z kolei Mieczysław 
Łagowski, Prezes Izby Przemysłowo – Handlowej w Rzeszowie. W panelu 
dyskusyjnym, który odbył się w trakcie Forum debatowano między innymi na 
temat pozyskiwania przez firmy środków na inwestycje z programów unijnych 
oraz wsparcia rozwoju regionalnego przez Samorząd Województwa 
Podkarpackiego.

Relacja z Regionalnego Forum Biznesowego znajduje się pod linkiem:

http://www.roadshowpolska.pl/Pl/Prasa/rfb-rzeszow.html
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