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I. Promocja gospodarcza i zagraniczna
l.p.

Wydarzenie promocyjne

Efekty

1.

Włączenie Miasta Kielce do
międzynarodowej sieci CityRegion.Net
i zorganizowanie
spotkania inaugurującego powstanie sieci
w Kielcach.
lipiec/08

W lipcu do Kielc przyjechali
przedstawiciele miast członkowskich sieci:
- Austrii;
- Francji;
- Niemiec;
- Włoch;
- Grecji;
- Szwajcarii.
Zainteresowanie mediów wydarzeniem było
duŜe: poza wszystkimi regionalnymi i
lokalnymi mediami informacja trafiła na
strony programu URBACT w ParyŜu

2.

Całoroczna promocja
serwisie
www.muratorplus.pl

internetowa na 3 artykuły
internetowym prezentacja

promujące

Kielce

oraz

2 terenów inwestycyjnych przez 12 m-cy na
stronie

Promocja Miasta Kielce w Programie
Trzecim Polskiego Radia
wrzesień/08
Opracowanie i druk folderu
promocyjnego „Hotel w Kielcach to dobry
interes”.

Transmisja 6 września audycji w ‘3-ce’
z Kielc

5.

Cztery artykuły sponsorowane w „Kielce,
wczoraj, dziś i jutro”

6.

Prezentacja gospodarcza Miasta i/lub
planów inwestycyjnych Miasta Kielce dla
zagranicznych inwestorów z Irlandii,
Hiszpanii, Chin, Izraela, Francji,
Prezentacja projektów Miasta Kielce na
spotkaniu COI w PAIiIZ w Warszawie

Dystrybucja Targi Kielce, hotele w
Kielcach, punkty informacji
turystycznej
śr 1raz w m-cu w ramach Centrum
Obsługi Inwestora

3.

4.

7.

8.

9.

Plan dystrybucji objął m.in:
- PAIiIZ W-wa;Polonia
Amerykańska, międzynarodowe sieci
hotelowe
Wersja elektroniczna dostępna na
www.invest.kielce.pl.

Miasto Kielce zaprezentowano ok 40
przedstawicielom wszystkich regionów
Polski – Centrów Obsługi Inwestora
129 spotów radiowych
85 000 odsłon bilbordu w Internecie
500 plakatów
2500 ulotek
banner, kalendarze, długopisy

Przygotowanie projektu „Jestem
przedsiębiorczy – mam firmę.
Aktywizacja gospodarcza mieszkańców
KOM”
2008 przygotowanie
2009/2010 realizacja
Prowadzenie
portalu
gospodarczego Informacje dla przedsiębiorców z kraju i
www.invest.kielce.pl
zagranicy podawane w językach:
polskim, angielskim, niemieckim oraz
chińskim.
Statystyka odwiedzin
71 365 (I-XII’08, z czego większość
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internatów pochodzi z Europy i USA)
6 929 (XII’08–I’09)
Miasto
zostało
zaproszone
do
wystawienia się w specjalnej miejskiej
sekcji EXPO 2010.
Prawdopodobny udział Kielc w EXPO
2010
w pawilonie polskim.

10. Zgłoszenie projektu ulicy Sienkiewicza
„One Street Many People” przez Biuro
Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej
do konkursu Najlepszych Praktyk
Miejskich UBPA, w kategorii Livable
Cities. Projekt ten był jedynym polskim
przedsięwzięciem, które uczestniczyło w
finale konkursu UBPA i było ocenianie
przez międzynarodowych ekspertów.
Styczeń/08
11. Publikacja w prestiŜowym magazynie wywiad z Prezydentem Miasta oraz
Gospodarczym Fakty
prezentacja działki inwestycyjnej przy
Wrzosowej nagrodzonej tytułem „Grunt
na Medal 2007”
W spotkaniu regionalnym udział wzięli
12. Udział Miasta Kielce w pracach
Stowarzyszenia Szlak Staropolski, w
parlamentarzyści województwa
szczególności organizacja spotkania
świętokrzyskiego, przedstawiciele PKP i
regionalnego w Kielcach
GDDKiA, przedstawiciele 30
wrzesień/08
samorządów południowej Polski
13. Samorządowy Oscar dla Prezydenta Kielc Oskary za wybitne zasługi na rzecz
- nagroda im. Grzegorza Palki za samorządu terytorialnego przyznaje
stworzenie dogodnych warunków dla stowarzyszenie samorządowców – Liga
nowych inwestorów i twórców kultury
Krajowa
Październik/08
14. Prezentacja
Miasta
Kielce
na
Międzynarodowej konferencji MeetBike
w Dreźnie (Niemcy)
kwiecień/2008
15. Przygotowanie i zgłoszenie Miasta Kielce
do Europejskiej Nagrody w „Miasto dla
dzieci”
grudzień/08

Kluczowy referat konferencji, jedyny z
Polski, 250 uczestników z całego
świata,
przedstawiciele
Komisji
Europejskiej, Ministerstw Transportu z
UE, media niemieckie
Dzięki udziałowi Miasta Kielce w tym
konkursie o Kielcach usłyszała cała Europa
takŜe za pośrednictwem Polskiej Agencji
Prasowej i Polskiego Radia Redakcja
Angielska

16. Organizacja wyjazd delegacji Miasta
Kielce do Szanghaju razem z aktorami
Teatru „Kubuś” z Kielc, w celu poznania
sztuki teatru cieni
Październik/08

Nawiązanie współpracy pomiędzy
teatrami lalkowymi Szanghaju i z Kielc,
za pośrednictwem Ambasady ChRL w
Warszawie, jako forma promocji
kulturalnej Miasta i rodzaj tworzenia
dobrego klimatu wsparcie dla chińskich
przedsięwzięć gospodarczych w
regionie.
17. Wyjazd delegacji Miasta oraz klubu Promocja Kielc wśród Polonii
Korona Kielce do Stanów Zjednoczonych amerykańskiej (Polsko – Amerykańskiej
Grudzień/2008
Izby Gospodarczej, Kongresu Polonii
Amerykańskiej) oraz polskich placówek
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dyplomatycznych w USA (konsulat w
Chicago). Prezentacja sportowego
potencjału Miasta. MoŜliwa współpraca
klubu Korona z amerykańskim
środowiskiem piłkarskim.
18. Europejska Olimpiada Zabaw Dawnych i Uczestnictwo w ramach środków
Zapomnianych
finansowych uzyskanych przez Muzeum
Zabawek i Zabawy w Kielcach grupy ok
100 dzieci z 3 miast partnerskich Kielc,
tj.: Winnicy, Budapesztu i Gotha
19. Staraniach o uzyskanie statusu ośrodka
zakwalifikowanie się do II etapu
treningowo - pobytowego dla EURO 2012 selekcji i prezentacja potencjału Miasta
w zakresie moŜliwości Kielc
współuczestniczenia w
międzynarodowym wydarzeniu –
EURO 2012.
20. 07.06.2008 r. uroczystość odsłonięcia
Promocja Miasta Kielce, jako miejsca
krzyŜa prawosławnego i łacińskiego na
dialogu religijnego oraz kulturowego
cmentarzu jeńców radzieckich na
Bukówce. Udział w uroczystościach
wzięli przedstawiciele ambasad Białorusi,
Rosji i Ukrainy w Polsce.
21. Spotkania Prezydenta Miasta z
przedstawicielami władz konsularnych
akredytowanych w Polsce (m.in.
Ambasador Stanów Zjednoczonych
Ameryki, Austrii, Finlandii, Konsul
Francji, Konsul Niemiec, itd.)

Wizyty w przewaŜającej części
obsługiwane przez pracowników
Referatu Współpracy z Zagranicą w
Wydziale Projektów Strukturalnych i
strategii Miasta

II. Współpraca z miastami partnerskimi
l.p.
1.

2.

3.

Wydarzenie promocyjne

Efekty

Organizacja pobytu w Kielcach
delegacji przedstawicieli administracji i
businessu miasta partnerskiego Orange we
Francji
lipiec/08
Wyjazd do Orange delegacji z Kielc
sierpień/08

Prawdopodobny udział francuskich
winiarzy w imprezach targowych
organizowanych przez Targi Kielce:
GASTROTECH, SACROEXPO.

Realizacja międzynarodowego projektu
"Ręka w rękę z piłką ręczną", organizacja
Międzynarodowego
Turnieju
Piłki
Ręcznej
Juniorek
Młodszych
i
Młodziczek
w
ramach
projektu
środków
Unii
finansowanego
ze

W turnieju rywalizowały druŜyny z
Kielc oraz z miast partnerskich:
Winnica z Ukrainy, Budapeszt-Czepel z
Węgier i Sandviken ze Szwecji.

Podtrzymanie relacji partnerskich z miastem
Orange, „podpatrzenie” pomysłów na
promocję Miasta poprzez wykorzystanie
atrakcyjności amfiteatru „open air”.

Zwrot kosztów tylko za Węgrów,
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Europejskiej.
Październik/08

poniewaŜ tylko Budapeszt-Csepel
kwalifikował się do tego aby UE
zwróciła koszty pobytu.
WaŜny projekt z perspektywy
współpracy z miastami partnerskimi i
obecności Kielc na arenie europejskiej
(Kielce po raz drugi liderem projektu
finansowanego przez UE).
Zidentyfikowanie zaangaŜowanej grupy
Ŝeńskiej kieleckiej młodzieŜy –
gospodyń całego spotkania, która moŜe
Kielce godnie reprezentować w Europie.

4.

5.

6.

7.

8.

Organizacja wyjazdu grupy młodzieŜy z Uczestników wyjazdu wytypował
Kielc do Budapeszt-Czepel
MOPR w Kielcach z grona odbiorców
Lipiec/08
swojej pomocy, dzięki czemu dzieci z
rodzin niezamoŜnych zapewniony miały
letni odpoczynek.
Podpisanie
listu
intencyjnego
o Wsparcie na szczeblu samorządowym
współpracy
pomiędzy
rumuńskim inwestycji gospodarczych
Miastem Bacău a Kielcami
podejmowanych w Mieście Bacău przez
Październik/08
kieleckich przedsiębiorców.
Zastępca prezydenta Winnicy Anatolij Tematem spotkania prezydentów były
Worona był w dniu 14.03.2008 r. w plany współpracy obu Miast w 2008
ratuszu gościem prezydenta Kielc roku.
Wojciecha
Lubawskiego.
Ukraińska
delegacja przebywała w naszym mieście
w związku z obchodami jubileuszu 50lecia
współpracy
Województwa
Świętokrzyskiego
z
Obwodem
Winnickim.
W Kielcach gościł Andriej Druczyński Wspólne projekty proekologiczne,
Zastępca Przewodniczącego Winnickiego edukacja ekologiczna oraz wymiana
oddziału
Ogólnoukraińskiej
Ligi doświadczeń w dziedzinie ochrony
Ekologicznej. W dniach 28-30 marca środowiska.
2008 korzystając z pośrednictwa UM
Kielce ww. miał moŜliwość zapoznania
się z
działalnością Ligi Ochrony
Przyrody, Oddział w Kielcach oraz
wzięcia czynnego udziału XXVIII
Zjeździe Towarzystwa Badań i Ochrony
Przyrody
odbywającym
się
w
Nagłowicach.
W dniach 5-8 maj 2008 roku w Kielcach
gościła 7 osobowa delegacja na czele z
Zastępcą Mera Winnicy Anatolijem
Tematem
wizyty
była
Woroną.
organizacja oraz bezpieczeństwo ruchu

Prezentacja oraz promocja inwestycji
infrastrukturalnych w Kielcach. Transfer
wiedzy oraz wypracowanych rozwiązań
praktycznych funkcjonowania
wybranych słuŜb miejskich w Kielcach
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ulicznego w Kielcach, a takŜe zagadnienia do Winnicy.
związane z transportem publicznym. W
skład delegacji wchodzili równieŜ
Komendanci milicji z Winnicy, którzy
mieli okazje zapoznać się z pracą
kieleckiej policji.
9.

W dniach 15-17 czerwiec 2008 r. w
Kielcach gościła 3 osobowa delegacja z
Winnicy w składzie Włodzimierz
Grojsman – Mer Miasta Winnica i
Siergiej Morgunow – Sekretarz Miasta
Winnica.

Tematem wizyty była moŜliwość
organizacji w Winnicy ośrodka
wystawienniczego z wykorzystaniem
kapitału oraz know how Targów Kielce,
a takŜe gospodarka odpadami
komunalnymi. Goście spotkali się z
Prezesem TK – A. Mochoniem oraz
zwiedzili wystawę Sacro Expo. Prezes
PGO – H. Ławniczek zapoznał
ukraińskich gości z działalnością spółki
oraz oprowadził ich po sortowni śmieci
oraz składowisku odpadów w Promniku.

10. Podczas obchodów „Święta Kielc 2008„ Wzbogacenie programu obchodów
w dniach 27-29.06.2008 r. wystąpiła z „Święta Kielc” oraz przybliŜenie kultury
licznymi koncertami Ukrainka polskiego ukraińskiej Kielczanom.
pochodzenia
–
Irina
Krupska.
Zaprezentowała ona repertuar muzycznowokalny wykonywany na tradycyjnym
ukraińskim instrumencie - bandurze.
11. W dniu 22 lipca 2008 r. w Urzędzie
Miasta Kielce gościło 22 samorządowców
z Ukrainy. Organizatorem spotkania była
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
w Kielcach.

PowyŜsza wizyta miała na celu
przekazanie kieleckich doświadczeń z
zakresu praktycznego funkcjonowania
struktur samorządowych, tj.
kompetencji i obowiązków samorządu
gminnego, uwarunkowań społecznych i
gospodarczych gminy, a takŜe
zapoznania się z efektami Akcji
Społecznej „Przejrzysta Polska”, w
której Miasto Kielce uczestniczyło z
duŜymi sukcesami.
12. W dniach 03-16 sierpień 2008 roku Krzewienie kultury i języka polskiego
odbyła się w Kielcach II edycja „Letniej wśród mających polskie korzenie
Szkoły Języka, Historii i Kultury mieszkańców Winnicy.
Polskiej”. Przedsięwzięcie przeznaczone
było
dla
mniejszości
polskiej
zamieszkującej w Winnicy na Ukrainie.
Kielce gościły 44 osoby w róŜnym wieku,
które dzięki uczestniczeniu w zajęciach w
ramach
letniej
szkoły
poprawiły
znajomość języka polskiego, a takŜe
historii i kultury kraju swoich dziadków.
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Organizatorem oraz fundatorem pobytu
gości z Winnicy był Urząd Miasta Kielce
przy współpracy z Domem Kulturu
„Zameczek”.
13. W dniach 31.08-04.09 2008 r. z wizytą
przebywała w Kielcach 7 osobowa
delegacja
pracowników
słuŜb
komunalnych oraz milicji miejskiej z
Winnicy. W programie pobytu znalazły
się spotkania z władzami Zeork S.A.,
MZD w Kielcach, kielecką policją oraz
straŜą miejską. Wśród omawianych
tematów znalazły się równieŜ te leŜące w
kompetencji
Zakładu
Obsługi
i
Informatyki UM Kielce oraz Wydziału
Gospodarki Komunalnej kieleckiego
magistratu.

Transfer wiedzy pomiędzy Kielcami i
Winnicą, wymian doświadczeń, a takŜe
realizacja zapisów zawartych w umowie
o współpracy Kielc i Winnicy.

14. W dniu 12 listopad 2008 roku w Kielcach
gościł Zastępca Mera Miasta Winnica –
Anatolij Worona. Pełnił on funkcję
oficjalnego reprezentanta Miasta Winnica
podczas obchodów Dnia Niepodległości
Polski oraz w czasie uroczystego
świętowania
50-lecia
zakończenia
współpracy świętokrzysko-winnickiej.
15. W dniach 24-28 listopad 2008 roku w
Kielcach gościła 4 osobowa delegacja
pracowników UM Winnica zajmujących
się gospodarką komunalną. Program
wizyty
przewidywał
spotkania
w
następujących instytucjach: PGO, MZD,
RPZ, PUK, MPO.
16. 29.04.-04.05.2008 r. wyjazd 50 osobowej
grupy młodzieŜy akademickiej z Kielc do
Winnicy

Z
ww.
przeprowadzone
zostało
spotkanie najwyŜszego kierownictwa
Miasta Kielce na czele z Wojciechem
Lubawskim – Prezydentem Miasta
Kielce.

17. W
dniach
09-11.05.2008
roku
przedstawiciel Miasta Kielce wziął udział
w wyjeździe roboczym na Ukrainę
organizowanym w ramach projektu
Polsko-Ukraiński
Ośrodek
Edukacji
Publicznej w Kraśniku
18. 23 maja 2008 r. w Winnicy mieście
partnerskim Kielc odsłonięta została
tablica upamiętniająca wizytę Józefa
Piłsudskiego w gmachu tamtejszej Rady
Miejskiej, gdzie 17 maja 1920 r. doszło do

Nawiązanie
współpracy
pomiędzy
spółkami komunalnymi Kielc a ich
odpowiednikami w Winnicy.

Udział młodzieŜy w warsztatach
odbywające się w ramach obchodów 50lecia
współpracy
świętokrzyskowinnickiej.
Udział w konferencji dotyczącej
moŜliwości
rozwijania
oraz
finansowania
współpracy
polskoukraińskiej.

Miejsce to stało się widocznym znakiem
nowej jakości stosunków kieleckowinnickich, a takŜe stałem punktem
programu podczas wizyt oficjalnych
polskich delegacji w Winnicy (m.in.
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spotkania atamana Petlury z Naczelnikiem
Odrodzonego Państwa Polskiego. W
uroczystości z tej okazji wzieli udział
m.in. przedstawiciele władz Kielc,
Winnicy
oraz
placówek
dyplomatycznych.
Fundatorem
pamiątkowej tablicy jest Miasto Kielce.
19. 11 osobowa grupa z Kielc, w której skład
weszli studenci Uniwersytetu im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach działający w
Studenckich Kołach Naukowych o profilu
ekologicznym,
licealiści
(laureaci
olimpiad
przedmiotowych)
oraz
pracownicy Ligii Ochrony Przyrody
Oddz.
Kielce
wzięła
udział
w
Międzynarodowej Szkoły Ekologicznej
„Przylądek Aja 2008” odbywającej się w
dniach 7-18 czerwca 2008 r. w
Ekologiczno-Treningowym
Centrum
Ogólnoukraińskiej Ligi Ekologicznej
połoŜonym pomiędzy Sewastopolem a
Jałtą.
20. W dniu 21.08.2008 r. Pan Mieczysław
Pastuszko
–
Dyrektor
Wydziału
Projektów Strukturalnych i Strategii
Miasta wygłosił w Winnicy referat pt.:
„Kompetencje samorządu miejskiego –
relacje z samorządem wojewódzkim.
Zarządzanie strategiczne w Mieście
Kielce. wykorzystanie funduszy unijnych
źródeł
i
innych
zewnętrznych
finansowanie w realizacji strategii Miasta
– przykłady projektów”.
21. W dniach 19-21.09.2008 r. odbyły się
obchody corocznego „Święta Winnicy”.
Delegacja Miasta Kielce na czele z
Zastępcą Prezydenta Miasta Kielce –
Tadeuszem Sayorem oraz Sekretarzem
Miasta – Januszem Kozą wzięła udział w
zaplanowanych przedsięwzięciach oraz
spotkała się z mniejszością polską w
Winnicy.
22. Wsparcie starań Winnicy, partnerskiego
Miasta Kielc, o utworzenie na jej terenie
konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej to
podstawowy cel przyjętej poprzez
aklamację w dniu 23 czerwca 2008 r.
przez Radę Miejską w Kielcach rezolucji
Rezolucja skierowana została do Pana

Ministra Spraw Zagranicznych RP –
Radosława Sikorskiego)

Celem wizyty była aktywna edukacja
ekologiczna z wykorzystaniem ścieŜek
przyrodniczych oraz prezentacja
walorów ekologicznych i turystycznych
Kielc i regionu.
Koszty zakwaterowania oraz
wyŜywienia uczestników z Kielc
ponieśli ukraińscy organizatorzy.

Promocja Kielc podczas polskoukraińskiej konferencji w Winnicy.

Reprezentowanie Miasta Kielce podczas
obchodów Święta Winnicy oraz
nawiązanie kontaktu z przedstawicielem
Rumunii w Ukrainie, Panem Mikolą
Mesaroszem.

W drugiej połowie 2009 roku w
Winnicy rozpocznie działalność
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Radosława Sikorskiego – Ministra Spraw
Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Rezolucja rozesłana została do blisko 100
osób mogących wpłynąć na powstanie
konsulatu.
23. Udział Miasta Kielce wraz z Kieleckim
Inkubatorem Technologicznym w giełdzie
kooperacyjnej przedsiębiorców polskich i
ukraińskich w dniu 11 kwietnia 2008
roku. Przedsięwzięcie organizowane było
przez
Urząd
Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego oraz
SIPH w Kielcach w ramach jubileuszu 50lecia współpracy kielecko-winnickiej.
24. „Kielce – Winnica - wspólne projekty
zrealizowane oraz przyszłe” pod takim
tytułem zaprezentowany został przez
Wojciecha Lubawskiego – Prezydenta
Miasta Kielce bogaty dorobek współpracy
obu miast partnerskich. Wystąpienie oraz
prezentacja
multimedialna
charakteryzująca
kontakty
kieleckowinnickie były częścią, odbywającej się w
dn. 11.06.2008 r. w Kielcach, konferencji
„Świętokrzyskie - Winniczyzna. 50 lat
minęło - doświadczenia, moŜliwości
finansowe i plany na przyszłość”.

W wyniku spotkania nawiązana została
współpraca pomiędzy KIT a
Obwodowym Funduszem Wspierania
Inwestycji i Budownictwa w Winnicy w
dziedzinie transferu technologii i
innowacji.

Promocja osiągnięć we współpracy
Kielc i Winnicy.

25. Tłumaczenie
korespondencji
oraz Informacja rozesłana do instytucji
dokumentacji konkursowej Festiwalu kultury działających na terenie Miasta
„Muzyczna Parasolka” odbywającego się Kielce.
corocznie w Winnicy (maj 2008).
26. Pomoc
w
nawiązaniu
kontaktów Współpraca dwustronna przy realizacji
pomiędzy Centrum Wolontariatu w wspólnych projektów.
Kielcach a Winnicką Radą MłodzieŜową
w Winnicy celem realizacji wspólnych
projektów (październik)
27. „Samorządowe Tygrysy Europy” - to
projekt, który realizowany był przez
Miasto Kielce ze środków finansowych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Wniosek zaakceptowany został w ramach
konkursu przeznaczonego dla jednostek
samorządu terytorialnego z programu
"Polska
Pomoc". Dofinansowanie
w
kwocie 100 102,00 zł przeznaczone
zostało
na
potrzeby
rozwijania

3 dwudniowe szkolenia dla 45
urzędników miejskich z Winnicy
przeprowadzone przez pracowników
UM Kielce.
4 dniowa wizyta studyjna 17 osób z
Winnicy w Kielcach.
Promocja Kielc na stronach ukraińskich
portali internetowych.
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partnerstwa Kielc i Winnicy (Ukraina).
Projekt obejmował przeprowadzenie przez
pracowników kieleckiego magistratu
cyklu szkoleń w zakresie: zarządzania i
organizacji
urzędu
(sierpień),
przyciągania inwestycji zewnętrznych
oraz pozyskiwanie środków unijnych dla
potrzeb Winnicy (wrzesień), a takŜe
planowania oraz realizacji budŜetu Miasta
(październik).
Zwieńczeniem
przewidzianych działań była wizyta
studyjna grupy 17 urzędników miejskich z
Winnicy, która odbyła się w listopadzie
2008 r.
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III. Sprawozdanie z działalności przedstawicielstwa Miasta Kielce
w Gotha – Niemcy.
l.p.

Wydarzenie promocyjne

Efekty

Promocja gospodarcza
1.

Zorganizowanie i przeprowadzenie
wspólnie z przedstawicielem Portu
Lotniczego Kielce S.A. rozmów z
zarządem portu lotniczego w Erfurcie.

2.

Pomoc w przygotowaniu materiałów
referencyjnych i prezentacji
multimedialnej w języku niemieckim
dla projektu budowy Portu Lotniczego
w Obicach
Pomoc firmie z Kielc w pozyskaniu
zlecenia na wykonanie elementów
stalowych schodów
Pomoc
firmom
kieleckim
w
nawiązaniu kontaktów gospodarczych
z firmami
Niemieckim, przygotowywanie i
realizowanie akcji promujących firmy
kieleckie
Zorganizowanie przyjazdu do Kielc
przedstawicieli niemieckiej firmy
consultingowej, zainteresowanej
rozpoznaniem moŜliwości
wybudowania w Kielcach domu opieki
dla osób starszych wraz z centrum
rehabilitacyjnym

3.

4.

5.

Rozmowy odbyły się
w dniu 02.07.2008 na lotnisku w Erfurcie a ich
celem było zaznajomienie się
z rozwiązaniami technicznymi
zapewniającymi bezpieczeństwo na lotnisku
oraz systemem odprawy pasaŜerów
Prezentację wykorzystano do promocji
projektu w Niemczech celem ewentualnego
pozyskania inwestorow.

Wieloletnia współpraca.

Nawiązanie współpracy między firmami z
Kielc i Niemiec z branŜy odzieŜowej i
metalowej, odbyte spotkania handlowe oraz
informacyjne celem zbierania informacji
technicznych.
Udzielenie informacji na temat rozwoju
gospodarczego Kielc, zorganizowanie szeregu
spotkań z instytucjami z Kielc, organizującymi
opiekę ludziom potrzebującym pomocy

Promocja zagraniczna
l.p.
6.

7.

Wydarzenie promocyjne

Efekty

Zorganizowanie wyjazdu do Gotha 50
osobowej grupy młodzieŜy z Kielc i
Skalbmierza
na
uroczystościach
związanych z obchodami święta
miasta Gotha
Kwiecień-Maj/08
Pomoc Muzeum Zabawek i Zabawy w
Kielcach w zaproszeniu do wzięcia

Zespół maŜoretek „Rytm” dał kilka pokazów
tanecznych oraz wspólnie z dziećmi ze szkoły
z Kielc przemaszerował w pochodzie
historycznym ulicami miasta Gotha promując
nasze miasto
W olimpiadzie, która odbyła się w dniach 2629.czerwca wzięło udział około 160 dzieci
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udziału w II Olimpiadzie Gier
Dawnych i Zapomnianych dzieci z
Gotha

wraz z opiekunami z Węgier, Ukrainy,
Niemiec i Polski. Opieka nad grupą z Gotha,
która liczyła 38 osób

8.

Zorganizowanie wyjazdu do Gotha
przedstawicieli seniorów z Kielc
wrzesień/08

9.

Zorganizowanie pobytu w Kielcach 12
osobowej grupy mieszkańców Gotha
październik/08

Impreza o stałym charakterze. Uczestniczenie
w konferencji poświęconej wymianie
doświadczeń na temat organizacji Ŝycia
seniorów w mieście.
Prezentacja historii naszego miasta, spotkania
z kielczanami zrzeszonymi w klubie seniora
oraz w czasie bankietu wydanego przez
Konsulat Generalny RFN z okazji święta
narodowego Niemiec.
Ogólnopolska konferencja z udziałem
przedstawicieli najwyŜszych władz PZPN,
Ministerstwa Sportu oraz przedstawicieli z
miast polskich, w których odbędą się mecze
Euro 2012. Udział 7-osobowej delegacji
policji z Niemiec oraz wygłoszone przez nią 3
referaty na temat strategii zabezpieczeń
stadionów w Niemczech.
W konferencji, która odbyła się w dniach 2526.11.2008 pod hasłem „Znów razem w
Europie – dyskusja polskich i niemieckich
samorządów” wzięła udział trzyosobowa
delegacja z Kielc. Tematami konferencji były:
- Rola gmin w ochronie klimatu
- Wpływ zmian demograficznych na gminy i
ich moŜliwości działań
- Trzy nowe cele polityki spójności Unii
Europejskiej (konwergencja, konkurencja
i zatrudnienie oraz współpraca terytorialna) a
samorządy w Polsce i Niemczech
celem spotkań było omówienie moŜliwości
kontynuowania współpracy pomiędzy tymi
organizacjami

10. Zorganizowanie przyjazdu do Kielc
delegacji policji z Niemiec na
konferencję poświęconą
zabezpieczeniu stadionów w czasie
trwania masowych imprez sportowych
listopad/08

11.

Wyjazd do Brühl delegacji z Urzędu
Miasta na konferencję organizowaną
przez Związek Miast Niemieckich
wspólnie ze Związkiem Miast
Polskich –

12.

Wielokrotne spotkania z nowymi
komendantami policji w Kielcach i
Gotha
13.
Uczestniczenie w spotkaniu
poŜegnalnym Komendanta Policji z
Gotha Pana Dietmara Kaiser, który
został wykładowcą w wyŜszej szkole
na wydziale policyjnym w Meiningen
14.
Wzięcie udziału we wspólnym
wyjeździe z mieszkańcami Gotha w
dniu 06.04.2008 do miasta Altenburg.
15.
16.

Spotkanie z Konsulem Generalnym
Niemiec z Krakowa.
Uczestniczenie w uroczystościach
związanych z wręczeniem medalu
Myconiusa załoŜycielce chóru

Promocja Kielc wraz z Pan Nadburmistrz
Knut Kreuch wśród uczestników wycieczki.
Informowanie o Kielcach i współpracy
pomiędzy naszymi miastami
Przekazanie informacji o współpracy między
Gothą a Kielcami
Promocja Kielc wśród przedstawicieli Ŝycia
politycznego, gospodarczego i społecznego
Miasta Gotha
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17.

18.

Handglockenchor z Gotha Pani Elke
Eichhorn
Wzięcie udziału w uroczystości
otwarcia Wyścigu Dookoła Turyngii

Wzięcie udziału w konferencji
poświęconej zwalczaniu graffiti

Spotkanie z Nadburmistrzem miasta Gotha,
rozmowy na temat rozwoju partnerstwa
między Kielcami i Gotha, spotkanie z druŜyną
kolarską z Polski prowadzoną przez Pana
Zbigniewa Piątka z Kielc
Spotkanie z komendantem policji w Gotha i
przeprowadzenie rozmów na temat
kontynuowania współpracy z policją z Kielc

Inne wydarzenia
19.

Pomoc Zespołowi Szkół
Ekonomiczno-Mechanicznych w
Kielcach w zorganizowaniu spotkania
ze szkołą Weststadt Schule w Gotha
20. Pomoc Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z
Kielc w zorganizowaniu wyjazdu do
Niemiec na obóz letni młodzieŜy.

Celem spotkania, które odbyło się pod koniec
kwietnia, było omówienie programu
międzyszkolnego finansowanego ze środków
Unii Europejskiej
W obozie, który odbył się w dniach 1118.08.2008 w miejscowości
Hümpfershausen/Thüringen wzięło udział 20
młodych straŜaków i pięciu opiekunów.
21. Pomoc klubowi bokserskiemu z Kielc Ośmioosobowy zespół z Gotha przebywał w
w zorganizowaniu towarzyskiego
Kielcach w dniach 12.-14.09.2008 Wygrany
meczu bokserskiego z druŜyna Wacker przez druŜynę z Kielc mecz odbył się w dniu
Gotha –
14.09.2008 przed galą boksu zawodowego.
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