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 Zrównoważony rozwój gminy to cel każdego samorządu. To działania, dzięki którym 
mieszkańcy mają poczucie bezpieczeństwa i dobrego życia, a przedsiębiorcy czerpią korzyści  
z lokowania biznesu na terenie danej gminy.  
 Sukces uzależniony jest w dużym stopniu od nastawienia władz samorządowych  
do inwestorów, chcących rozpocząć prowadzenie działalności na terenie danej gminy  
oraz do inwestorów, którzy już wybrali gminę na miejsce prowadzenia swojego biznesu.  
To definiowanie napotykanych w codziennej działalności problemów i rozwiązywanie ich  
na bieżąco.  
 
 My o tym wiemy, dlatego z roku na rok realizujemy inwestycje wspierające lokalny 
biznes (modernizujemy i budujemy nowe sieci uzbrojenia terenu, pojawiają się nowe 
nawierzchnie dróg ect.), a także te, dzięki którym mieszkańcom żyje się bezpiecznie  
i wygodniej.  
 
 Opieka poinwestycyjna w naszej gminie to przede wszystkim solidna praca  
nad zakorzenieniem się istniejących na rynku lokalnym firm. To realna pomoc w prowadzonej 
działalności gospodarczej. To działania władz samorządowych w sposób, aby korzyści  
z funkcjonowania przedsiębiorstwa w naszej gminie przewyższały koszty wynikające z 
prowadzenia działalności gospodarczej. Działania te mają na celu wzmacnianie więzi łączących 
poszczególnych przedsiębiorców z naszą gminą.  
 

Plan opieki poinwestycyjnej gminy Dźwierzuty 
 
1. Pomoc inwestorom w niezbędnych procedurach administracyjnych i prawnych na poziomie 

gminy, a także pośredniczenie w kontaktach przedsiębiorców z podmiotami wspierającymi 

obsługę interesantów na szczeblu ponadlokalnym. 

2. Definiowanie napotkanych w codziennej działalności problemów i rozwiązywanie ich  

na bieżąco. 

3. Pomoc w procesie reinwestycji (m.in. dostosowywanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, aranżowanie spotkań z właścicielami gruntów 

inwestycyjnych). 

4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez promowanie na stronie internetowej  

i portalach społecznościowych informacji o uruchomionych programach pomocowych  

na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej (programy z udziałem środków krajowych 

i zagranicznych). Popularyzowanie informacji o możliwości uczestnictwa w dedykowanych 

szkoleniach.  

5. Promowanie działalności przedsiębiorstw na wydarzeniach/targach krajowych  

i międzynarodowych, w których uczestniczy gmina. 

6. Angażowanie przedsiębiorców w lokalne i ponadlokalne wydarzenia, umożliwiające 

promocje firm i budowanie lokalnej tożsamości. 

7. Promowanie działalności przedsiębiorstw w gminie partnerskiej Godów (woj. śląskie). 
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