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Rozwój przedsiębiorczości             

w miastach średnich – dobre 

praktyki na przykładzie Miasta 

Racibórz 
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Podjęte działania: 

Utworzenie Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora (2015 r.) 

Opracowanie i przyjęcie Programu Wspierania Przedsiębiorczości 

Miasta Racibórz na lata 2015-2020 
 
wzrost atrakcyjności inwestycyjnej 

 

promocja inwestycyjna 
 

rozwój przedsiębiorczości i wspieranie lokalnego rynku pracy 
 

edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy 
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Podjęte działania: 

Opracowanie oferty inwestycyjnej miasta, m.in.: 
 
stworzenie marki Invest in Racibórz 

 

przygotowanie strony internetowej według standardów PAIH 
 

rozbudowa Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej (ESIM) 
 

opracowanie katalogu terenów  inwestycyjnych 
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Podjęte działania: 

 
Współpraca z PAIH, ŚCOIiE, KSSE, Funduszem Górnośląskim 

 

Wyodrębnienie strategicznych terenów inwestycyjnych 
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 Strategiczne tereny inwestycyjne (produkcyjne)  
 
   

 
 
 

ul. Cecylii/ Gospodarcza ul. B. Lasoty ul. 1 Maja 

„Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu 

brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci 

infrastruktury technicznej działek w obrębie 

ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”                    

(RPO Województwa  Śląskiego) 

„Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do 

terenów inwestycyjnych położonych przy             

ul. Bartka Lasoty w Raciborzu” (Program 

Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 

Drogowej) 

 droga dojazdowa 
 

 teren uzbrojony 
 

 bocznica kolejowa 

 budowa drogi dojazdowej 

 uzbrojenie terenów 

 kampania promocyjna 

 budowa drogi dojazdowej 

 uzbrojenie terenów 

Wartość projektu: 3 mln zł 

Dofinansowanie: 1,5 mln zł 

Wartość projektu: 3,8 mln zł 

Dofinansowanie: 2,4 mln zł 

10 nieruchomości – pow. 6,4 ha 9 nieruchomości– pow. 3,7 ha 6 nieruchomości – pow. 9,2 ha 
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Kampania promocyjna  

spot reklamowy 

 

kampania billboardowa 

 

organizacja forum gospodarczego (2) 

 

promocja w prasie i radio 

 

prezentacje multimedialne 

 

materiały promocyjne ( m.in. foldery dwujęzyczne) 
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Kampania promocyjna  

Organizacja/udział w wydarzeniach gospodarczych 
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Pozostałe działania 

Uruchomienie Inkubatora Przedsiębiorczości 
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Jakie efekty? 

Tereny inwestycyjne przy ul. B. Lasoty (3,7 ha) 

 sprzedano 9 nieruchomości  kwota: 1,2 mln   

powierzchnia: 3,7 ha   
inwestorzy (branża) m.in.:  produkcja drzwi; balustrad; elementów 

przeniesienia napędu na maszyn; odzieży; urządzeń kontrolno-pomiarowych 
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Jakie efekty? 

Tereny inwestycyjne przy ul. Cecylii/ Gospodarczej (6,4 ha) 

 sprzedano 6 nieruchomości  kwota: 1,2 mln   

powierzchnia: 4,2 ha   

inwestorzy (branża) m.in.: produkcja konstrukcji metalowych; branża 

spożywcza, motoryzacyjna, budowlana 
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Jakie efekty? 
Tereny inwestycyjne przy ul. 1 Maja (9,2 ha) 

 sprzedano 4 nieruchomości  kwota: 2,3 mln   
powierzchnia: 6,2 ha   

inwestorzy (branża) m.in.: produkcja innowacyjnych rozwiązań opartych o OZE; 

balustrad i poręczy; systemów zabezpieczających ładunek w transporcie 
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Pozostałe działania 

E-komunikacja 
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Pozostałe działania 

Program „Lokale na Start” 

lokale użytkowe bez opłat czynszowych 

18 lub 24 mies. 

1) rozpoczynających działalność gospodarczą,  

2) mikro i małych przedsiębiorców prowadzących 

działalność nie dłużej niż 3 lata,  

3) przedsiębiorców wywodzących się ze środowiska 

akademickiego 

możliwość kontynuacji – opłata czynszowa  

od 2016 r. programem objęto niemal 30 lokali 

 

działalność m.in.: gabinet kosmetyczny; 

studio fotograficzne; biuro projektowe; 

usługi zduńskie; agencja pracy; 
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Pozostałe działania 

oferta „Hale do wynajęcia” 

powołanie Konsultacyjnej Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 

inicjatywna „Pracuj i mieszkaj w Raciborzu”  

lokale mieszkalne dla absolwentów szkół wyższych do 35 roku życia 

polityka mieszkaniowa 
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Nagrody i wyróżnienia 
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Dziękuję za uwagę. 

Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora 

Urząd Miasta Racibórz  

Tel. 32 755 07 20/59  

przedsiebiorczosc@um.raciborz.pl 

 

mailto:przedsiebiorczosc@um.raciborz.pl

