Atrakcyjność
inwestycyjna
Metropolii – Dąbrowa Górnicza
zaprezentowała swoje atuty
Gminne tereny inwestycyjne w Dąbrowie Górniczej, a także
doświadczenia inwestorów zagranicznych w Polsce. O tym mówiono
podczas kolejnego spotkania Metropolitalnej Akademii Obsługi
Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości, które odbyło się w
środę (21 kwietnia) w formule on-line.
Metropolitalna Akademia Obsługi Inwestora i Promocji
Przedsiębiorczości to inicjatywa GZM, polegająca na cyklicznie
odbywających się spotkaniach, służących wymianie doświadczeń i
dobrych praktyk wśród przedsiębiorców, samorządowców oraz
pracowników urzędów miast i gmin, odpowiedzialnych za obsługę
inwestorów. Podczas środowego spotkania swoimi doświadczeniami
dzielili się przedstawiciele Dąbrowy Górniczej.
– Pandemia spowodowała, że biznesy, które jeszcze półtora roku
temu wydawały się świetnymi pomysłami, dzisiaj muszą mierzyć
się z wieloma trudnościami. Ale świat idzie do przodu i wciąż
pokazują się nowe możliwości rozwijania biznesu, dlatego
chętnie wspieramy początkujących przedsiębiorców. Dąbrowa
Górnicza to miasto otwarte na inwestorów. Stanowimy świetną
propozycję dla dużych i średnich przedsiębiorców, ale dbamy
także o tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swój biznes. W
przedsiębiorczości małej, średniej i dużej liczy się to samo:
dobry pomysł, determinacja i dążenie do realizacji zamierzeń.
Wtedy możemy osiągać założone cele – powiedział Wojciech
Kędzia, zastępca prezydenta Dąbrowy Górniczej.
– Chciałbym pogratulować Dąbrowie Górniczej, na którą patrzymy
z pewną pokorą i podziwem, głodni dzielenia się
doświadczeniami. Dąbrowa Górnicza to fantastycznie rozwijające
się tereny inwestycyjne w Tucznawie i Kazdębiu, które łączy

pomost współpracy między sobą, ale także innymi terenami
inwestycyjnymi, również w wymiarze aglomeracyjnym. To ciekawe
rozwiązania, którym warto się przyglądać oraz je powielać –
dodał Henryk Borczyk, wiceprzewodniczący zarządu GZM.
To właśnie terenom inwestycyjnym w Tucznawie i Kazdębiu było
poświęcone spotkanie Metropolitalnej Akademii Obsługi
Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości. Strefa inwestycyjna w
Tucznawie to 260 ha przygotowanych dla inwestorów wchodzących
w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 128 ha
wciąż jest przeznaczonych do sprzedaży. Strefa cały czas się
rozwija. Miasto wybudowało nową drogę do kolejnych działek, a
w górę pnie się fabryka SK Innovation. Niedawno koreański
inwestor zapowiedział kolejną inwestycję, która ma stworzyć
800 nowych miejsc pracy.
O swoich doświadczeniach związanych ze strefą inwestycyjną w
Tucznawie opowiedział Jason Cho, dyrektor Grupy Planowania i
Serwisu w SK Hi-tech battery materials Poland. W Dąbrowie
Górniczej powstaną dwie nowe fabryki separatorów baterii
wykorzystywanych w samochodach elektrycznych. Uzupełni to już
istniejący kompleks inwestora. Koreańska spółka planuje
rozpocząć budowę nowych zakładów w trzecim kwartale tego roku.
Produkcja ma ruszyć pod koniec 2023 roku. Separatory będące
rdzeniem akumulatorów litowo-jonowych wpływają na ich
bezpieczeństwo i wydajność w pojazdach elektrycznych. Stanowią
nawet 20 proc. kosztów produkcji baterii. To kluczowy element
wzrostu sektora pojazdów EV i akumulatorów. Na obszarze KSSE w
Tucznawie działają ponadto NGK Ceramics Poland, Schade Polska
i Outokumpu Distribution Polska.
Drugim prezentowanym obszarem były tereny inwestycyjne na
Kazdębiu. Stanowią one uzupełnienie oferty inwestycyjnej
miasta i są przeznaczone z myślą o sektorze małych i średnich
firm. Na kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych na
Kazdębiu miasto pozyskało blisko 20 mln zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego. Dzięki temu
wsparciu grunty zostały zniwelowane i całkowicie uzbrojone.

Było to trzecie spotkanie organizowane w ramach Akademii
Obsługi Inwestora i Promocji Przedsiębiorczości. Poprzednie
odbyły się w Katowicach i Siemianowicach Śląskich.
Więcej informacji na temat terenów inwestycyjnych w Dąbrowie
Górniczej na stronie Invest in Dąbrowa Górnicza.

