
STOWARZYSZENIE GMIN I POWIATÓW WIELKOPOLSKI 

WIELKOPOLSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA 
61-823 Poznań, ul. Piekary 17, Tel. 61 22 40 797, 61 22 55 447, Fax. 61 851 53 95 

Konto: 34 1020 4027 0000 1002 0032 8260, REGON: 632006022, NIP: 778-11-14-095 

www.sgipw.wlkp.pl, www.investinwielkopolska.pl, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl 

 
           SGiPW/105/2020                                                                     Poznań, 10.06.2020 r.    
                                      
                                                                               

 Pani/Pan 
                                                                              Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta 
                                                                                

                                                       
Szanowni Państwo,  

 
      Centrum Obsługi Inwestora przystępuje do corocznej aktualizacji bazy danych 
terenów inwestycyjnych z obszaru Województwa Wielkopolskiego. Celem naszego 
działania jest weryfikacja aktualnych zasobów, które są obiektem promocji JST, aby 
móc dostarczać potencjalnym inwestorom jak najbardziej świeżą ofertę z naszego 
regionu. 
     W swoich działaniach aktualizacyjnych działamy ściśle zgodnie ze standardami 
obsługi inwestora wytyczonymi przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu, jako 
regionalny partner. Od 2019 roku funkcjonuje ważne narzędzie, którego celem jest 
prezentacja najlepiej przygotowanych ofert – Generator PAiH 
(https://baza.paih.gov.pl/). Celem naszego działania, jest również zdeponowanie w tej 
bazie kolejnych walorów. Aktualnie z Wielkopolski znajduje się tam aż 95 obiektów. Za 
dotychczasową współpracę przy umieszczaniu ofert bardzo dziękujemy, liczymy jednak 
na więcej.  
     Biorąc pod uwagę powyższe założenia, zwracam się do Państwa o kwerendę 
zasobów, które będą mogły być obiektem promocji wśród inwestorów. Jest to 
odpowiedni moment na stwierdzenie, czy dotychczasowe zasoby są aktualne, czy 
może coś poprawić lub zmienić (dane opisujące teren, osoby do kontaktu). Jeżeli 
uznacie Państwo, że od sierpnia 2019 roku nic nie uległo zmianie (w szczególności  
w ofercie zamieszczonej w Generatorze PAIH), to będziemy wdzięczni za taką 
informację. Jeżeli jednak chcielibyście wzmocnić swoje działania proinwestycyjne, to 
prosimy o przekazanie swojej oferty (całkowicie nowej lub poprawionej). Materiał 
zostanie umieszczony na stronach Generatora PAIH i naszych zasobach.  
     Biorąc pod uwagę różny stopień zaawansowania w przygotowaniu i opisie terenów 
inwestycyjnych, chcielibyśmy Państwa wesprzeć w tym działaniu, aby osiągnąć jak 
najszybciej najlepsze efekty. Dlatego proponujemy udział 26 czerwca br. o godz. 
10.00 w webinarze „Przygotowanie oferty inwestycyjnej w oparciu o standardy 
PAIH, z wykorzystaniem dostępnych narzędzi promocyjnych”. W spotkaniu może 
wziąć udział każdy, kto chciałby poszerzyć swoją wiedzę na ten temat, nawiązując 
jednocześnie kontakt z zespołem wielkopolskiego Centrum Obsługi Inwestora, co jest 
dla nas bardzo istotne. Zainteresowanych zapraszamy do rejestracji do udziału  
w formularzu https://forms.gle/j7iPi4hcu6sVhw2eA. Jako wiadomość zwrotną 
otrzymacie państwo link do dyskusji wraz z instrukcją wzięcia udziału. 
     Na przesłanie ofert do biura Centrum Obsługi Inwestora w ramach aktualizacji 
czekamy do 31 lipca br. W tej sprawie kontaktować się można z panią Anną Łohunko, 
a materiały można przesyłać na adres coi@investinwielkopolska.pl.  

     

                                                                                             Z poważaniem 

 

                                                                                                             Jacek Gursz  

 

                                                                                     Przewodniczący  SGiPW 

Załącznik: 

Formatka site check list terenu inwestycyjnego 
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