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SZKLARSKA PORĘBA: 

 

Problem:  

1. Zadawalanie się byle jakością, niskie standardy wykonywanych usług  

2. Brak wspólnoty celów pomiędzy JST, przedsiębiorcami i mieszkańcami 

3. Brak spójności w działaniach podejmowanych przez różne podmioty 

4. Stagnacja w rozwoju gospodarki 

5. Brak funkcjonujące partnerstwa publiczno-prywatnego 

Proponowane rozwiązania:  

1. Ustalanie wspólnych priorytetów dla różnych grup społecznych, 

2. Zwiększenia dialogu pomiędzy przedsiębiorcami a przedstawicielami JST 

3. Prowadzeni działań służących szkoleniu i aktywizowaniu społeczności lokalnej, 

 

 

PIECHOWICE: 

Tylko określone problemy (nie było wypracowanych rozwiązań): 

1. Zubożenie społeczeństwa 

2. Brak dialogu i współpracy na rynku regionalnym 

3. Niewystarczające zaplecze techniczno-finansowe 

4. Brak inkubatora przedsiębiorczości 

 

JANOWICE WIELKIE: 

Problem: 

1. Niski poziom integracji przedsiębiorców ze społecznością lokalną 

- zaproszenia na imprezy lokalne 

- nagrody, certyfikaty za pomoc 

- promowanie lokalnych przedsiębiorców 

2. Brak zaangażowania JST w tworzenie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorczości 
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- Stworzenie oferty inwestycyjnej dla przedsiębiorców przez JST 

3. Zbyt mała wiedza społeczeństwa dotycząca rynku pracy, rozwoju przemysłu i usług 

4. Brak ośrodków wspierających i edukujących w zakresie przedsiębiorczości 

- Stworzenie ośrodka wspierania i edukacji przedsiębiorczości 

5. Brak wsparcia JST dla przedsiębiorców z branży turystycznej 

- tworzenie zintegrowanej oferty turystycznej,  

- powołanie lidera koordynującego działania podmiotów zajmujących się promocją turystyki (JST, 

Podmioty Turystyczne itp.),  

6. Brak koordynatora, lidera współpracy w regionie  

- Powołanie koordynatora współpracy podmiotów gospodarczych i JST  

 

JELENIA GÓRA (nie pracowała w tym obszarze)  

 

PODGÓRZYN 

1. Nieskuteczne działania na rzecz promocji i wspierania inwestycji w całym regionie 

- tworzenie stref i podstref ekonomicznych oraz ich promocja 

- stosowanie ulg inwestycyjnych dla nowych podmiotów  

- stworzenie wspólnej polityki inwestycyjnej w regionie + strefy inwestycyjne oraz miejsca rekreacji  - 

region dla każdego.  

2. Brak zrozumienia idei przedsiębiorczości 

- utworzenie inkubatora przedsiębiorczości oraz spraw społecznych  

- wprowadzenie w szkołach zawodowych programów zgodnych z zapotrzebowaniem okolicznych 

przedsiębiorców 

- wprowadzenie w szkołach edukacji dot. Praktycznej nauki przedsiębiorczości oraz podstaw 

ekonomicznych  
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- promowanie i wcielenie w życie idei ekonomii społecznej w gminach: np. utworzenie spółdzielni 

socjalnej lub stowarzyszenia wykonującego prace (odpłatnie) na rzecz gminy i jej mieszkańców  

3. Utrudnienia legislacyjne 

 - aktualizacja lub utworzenie planów zagospodarowania przestrzennego  

- zapewnienie przez gminę ułatwień dla przedsiębiorców np.: zapewnienie infrastruktury drogowej, 

oświetlenia itd.  

KARPACZ 

Problem:  

1. Bariery prawno-administracyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej 

2. Nieskuteczna i nieefektywna współpraca w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

Rozwiązania: 

- Realizacja wspólnych inicjatyw (jst/ngo/biznes) 

- Stworzenie Społecznej Rady Biznesu z głosem doradczym 

- Promowanie innowacyjnych rozwiązań 

- Stworzenie „Strategii rozwoju przedsiębiorczości” 

- Współpraca ze szkołami, biznesem, PUP, aby kształcić pracowników, a nie bezrobotnych 

- Dbanie o estetykę regionu 

3. Brak jasnej wizji rozwoju gospodarczego 

4. Brak diagnozy potrzeb/analizy rynku gospodarczego 

5. Niewystarczająca dbałość o dobrą jakość 

Rozwiązania (do problemów 3-5) 

- Ujednolicenie systemu informacji 

- Dbanie o wysoką jakość usług/dobry wizerunek 

- Wspieranie (priorytetowo) lokalnych produktów 

- Dostosowanie usług do potrzeb turystów i mieszkańców 

- Tworzenie miejsc sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości 

- Wykonanie diagnozy potrzeb/badanie rynku 

6. Stereotypy w postrzeganiu osób prowadzących działalność gospodarczą 

Rozwiązania: 

- Włączanie biznesu w działania społeczne (wspólne imprezy, wydarzenia) 

- Prowadzenie działań edukacyjnych oraz tzw. „otwartych drzwi” 

- Stosowanie jasnych i czytelnych procedur przetargowych 
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KOWARY: 

Problem: 

1. Nieidentyfikowanie się z celami narzuconymi odgórnie 

Rozwiązania: 

- Konsultacje społeczne 

- Wprowadzenie budżetu partycypacyjnego 

2. Niska skuteczność samorządu w realizacji zadań ustawowych 

Rozwiązania: 

- Zwiększenie subwencji na rzecz działań samorządu 

- Pozyskiwanie środków UE na zadania inwestycyjne umożliwiające rozwój przedsiębiorczości 

- Edukacja urzędników w zakresie pozyskiwania środków i lepszej komunikacji z 

przedsiębiorcami 

3. O gospodarce decydują osoby spoza niej (rząd, prawo, ustawy) 

Rozwiązania: 

- Edukacja przedsiębiorców w zakresie prawa, ustaw 

- Dialog pomiędzy przedsiębiorcami a samorządem 

- Szkolenia uświadamiające urzędnikom potrzeby przedsiębiorców 

 


