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I. Promocja zagraniczna w roku 2009.
1. NajwaŜniejsze działania realizowane w ramach promocji zagranicznej Miasta
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Wstęp
W 2009 roku przygotowano blisko 30 spotkań w ramach współpracy i wymiany z miastami partnerskimi (Winnica,
Gotha, Ramla, Budapeszt), w których uczestniczyli przedstawicieli róŜnych grup społecznych i zawodowych
(m.in.: władze i przedstawiciele władz miast, policjanci, studenci, lekarz, straŜacy, nauczyciele, osoby duchowne,
dyrektorzy przedszkoli, młodzieŜ zaangaŜowana artystycznie i sportowo, przedsiębiorcy), wymieniając się
wiedzą, dzieląc doświadczeniami, zawiązując partnerstwa.
Wydatki obejmują takŜe działania promujące gospodarczo, w które obfitował rok 2009. Zacieśniły się dąŜenia do
wspólnej promocji działań gospodarczych z gminami Kieleckiego Obszaru Metropolitalnego, Regionalnym
Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Marszałkowskiego, Centrami Obsługi Inwestora Polski Wschodniej,
Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. w Starachowicach, a nade wszystko z Polską Agencją Informacji i Inwestycji
Zagranicznych S.A w Warszawie.
Pierwszy raz podjęto próby wspólnej promocji Miasta Kielce z miastami i regionami Polski Wschodniej na targach
w Indiach, Francji, Chinach, Czechach, które powoli zaczynają przekładać się na mierzalne sukcesy: wzrost
zapytań inwestorów, wzrost rozpoznawalności marki Miasta Kielce w Polsce oraz zagranicą.
Zmieniła się percepcja promocji gospodarczej, zrezygnowano z rozproszonej, ogólnej promocji gospodarczej na
rzecz promocji skoncentrowanej na trzech obszarach przewagi konkurencyjnej obecnej i potencjalnej:
•

Kielce jako budowlana stolica Polski

•

Kielce jako najbardziej dynamicznie rozwijający się ośrodek Targowy w Polsce

•

Kielce jako dobra lokalizacja firm BPO – Business Process Outsourcing

Wielkim wydarzeniem promocyjnym była prezentacja Miasta Kielce w Sztokholmie dla ponad 300 uczestników
międzynarodowej konferencji URBACT, którzy przyjechali z całej Europy. Miasto Kielce zostało wybrane wspólnie z
dwoma miastami (ze Szwecji i z Grecji) jako przykład „dobrych praktyk” dzięki wzorcowej realizacji projektu pt. „Rola
miast w zintegrowanym rozwoju regionalnym”

Działania Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
w obszarze promocji gospodarczej i zagranicznej Miasta w 2009 oraz 2010 roku

I. Promocja zagraniczna
1. NajwaŜniejsze działania realizowane w ramach promocji zagranicznej Miasta Kielce (w 2009 r.)
a) Współpraca z miastami partnerskimi

Kalendarz wydarzeń
L.p.

1.

Data
Wydarzenie

22-26.01.2009
Wyjazd delegacji z m. Kielce
(J. Koza, T. Bogucki, K.
Gadowski) do Winnicy w celu
omówienie
priorytetów
dotyczących współpracy Kielc i
Winnicy w 2009r.

Efekty

WINNICA
Wskazano kilka priorytetowych obszarów działania:
- przekazanie doświadczeń Kielc w organizacji ruchu ulicznego; Mer
Winnicy poprosił o oddelegowanie na Ukrainę na 2 tyg. specjalisty ww.
dziedzinie w celu pomocy merytorycznej oraz praktycznej w trwających
pracach (strona kielecka podjęła takie zobowiązanie)
- współpraca pomiędzy Muzeum Krajoznawczym w Winnicy, a
muzeami kieleckimi (organizowanie wspólnych konferencji, badania
naukowe, wymiana wystawami, staŜe, itp.), której inicjacja stała się
pokłosiem wizyty delegacji Miasta Kielce ww. placówce;
- organizacja przy współpracy z Miast Kielce i Winnica, UJK w
Kielcach, Muzeum Krajoznawczym w Winnicy, organizacjom
polonijnym oraz wybranemu stowarzyszeniu w Polsce studiów
podyplomowych kultury i języka polskiego; wskazano jedno z
moŜliwych źródeł finansowanie tj. Senat RP;
- organizacja na terenie Winnicy szkoły z językiem polskim jako
wykładowym (władze Winnicy rozpatrzą podobną moŜliwość);
- przekazanie przez Miasto Winnica przedmiotów charakterystycznych
dla regionu i jego stolicy, które mogłyby uzupełnić wystrój świeŜo
wyremontowanej restauracji „Winnica” w CK (Sali klubowej) – Mer
Winnicy zlecił przygotowanie odpowiednich przedmiotów, m.in.
fotografii starej Winnicy;
- strona polska poprosiła o pomoc w znalezieniu choreografa/tancerza
zainteresowanego pracą w Kieleckim Teatrze Tańca (Strona ukraińska
podejmie poszukiwania);
- realizacja wspólnych projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych, m.in. MSZ RP.
Spotkania z Polonią polską zamieszkującą w Winnicy.
- przekazane zostały paczki ze słodyczami przygotowane przez „PSS
Społem Kielce” dla najmłodszych uczniów Szkoły Niedzielnej w
Winnicy
- przeprowadzono rozmowy z reprezentatywnymi przedstawicielami
Polonii, efektem których jest zobowiązanie się tychŜe do stworzenia i
oficjalnego zarejestrowanie organizacji polonijnej pn.: „Konfederacja
Polaków Podola”;
- przekazanie informacji dot. kolejnej edycji „Letniej Szkoły Kultury,
Historii i Języka Polskiego” (termin realizacji 5-20.07.09 r.)
- przekazanie inf. dot. planowanego naboru na studia podyplomowe w
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Kielcach.
Spotkanie z przedstawicielami biznesu Tywrowskiego Rejonu, Obw.
Winnickiego
Omówienie moŜliwości rozwoju infrastruktury turystycznej oraz
oŜywienia ruchu turystycznego.
2.

24-28.03.2009
Wizyta w Kielcach delegacji
pracowników kultury oraz
muzealników z Winnicy
(Ukraina)

Nawiązanie kontaktów pomiędzy instytucjami muzealnymi Kielc a
Obwodowym Muzeum Krajoznawczym z Winnicy.
Na program pobytu składały się wizyty w: Muzeum Historii Kielce,
Muzeum Zbaw i Zabawek, Muzeum Narodowe, Muzeum Wsi
Kieleckiej, Muzeum Przyrodnicze na Świętym KrzyŜu. Podczas
przeprowadzonych wizyt w ww. instytucjach goście z Ukrainy zapoznali
się z ekspozycjami oraz mieli okazję porozmawiać o moŜliwych
kierunkach współpracy. Ustalono, co następuje:
- w Muzeum Historii Kielc pojawi się ekspozycja prezentująca 7 cudów
Winniczyzny (plansze),
- Muzeum Zabaw i Zabawek chętnie zaprezentuje zbiory staroŜytnych
zabawek zgromadzone w winnickim muzeum, podczas specjalnej
wystawy,
- Muzeum Wsi Kieleckiej zadeklarowało chęć wymiany zbiorami
etnograficznymi oraz prezentacją tradycyjnych strojów podolskich w
Parku Etnograficznym w Tokarni.
Polscy uczestnicy spotkań wyrazili ogromne zainteresowanie rewizytą
w Winnicy na deklarowane zaproszenie Dyrektor Muzeum z Winnicy.

3.

20-24.04.2009
Wyjazd przedstawicieli słuŜb
drogowych (MZD, ZTM) oraz
policji z Kielc do Winnicy.

Celem wyjazdu delegacji Miasta Kielce była odpowiedź na prośby
partnerów z Urzędu Miasta Winnica, dotyczące zapoznanie się z
problemami komunikacyjnymi oraz transportowymi Winnicy, udzielnie
rekomendacji co do ich rozwiązania oraz przedstawienie głosu
doradczego.

4.

28.04.- 02.05.2009
Udział młodzieŜy studenckiej z
Miasta Kielce w
zorganizowanej w Winnicy
konferencji na temat: „Roli
studenckich organizacji
społecznych w ochronie
przyrody”.

Nawiązanie współpracy w obszarze ekologii pomiędzy studencką
młodzieŜą z Kielc i Winnickiej Obwodowej Organizacji
Ogólnoukraińskiej Ligi Ekologicznej; wymiana wiedzy na temat nowinek
i trendów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, realizowanych
projektów i ruchów ekologicznych w Polsce, UE i na Ukrainie.

5.

15-17.05.2009
Wizyta w Kielcach p. Jana
Glinczewskiego - Prezesa
Konfederacji Polaków Podola,
laureata Nagrody Miasta
Kielce
5-10.06.2009
Uczestnictwo 9-osobowej
grupy młodzieŜy katolickiej z
Winnicy w I Międzynarodowym
Kongresie „Jan Paweł II z
Młodymi”

Podczas gali Nagród Miasta Kielce, za całokształt działalności na rzecz
współpracy kielecko-winnickiej oraz krzewienie polskości na Ukrainie,
statuetkę otrzymał Pan Jan Glinczewski - Prezesa Konfederacji
Polaków Podola (Winnica, Ukraina)

6.

Promocja m. Kielce wśród ukraińskich gości; integracja młodzieŜy z
róŜnych krajów; poznawanie historii, zwyczajów, mentalności czterech
kultur: polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, izraelskiej, nowe znajomości i
przyjaźnie wśród uczestników Kongresu.
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7.

08-12.06.2009
Wyjazd przedstawicieli
Zespolonego Szpitala
Wojewódzkiego w Kielcach do
Winnicy w składzie:
Jan Gierada - Dyrektor
Zespolonego Szpitala
Wojewódzkiego w Kielcach
Wojciech Gutkowski –
Kardiolog
Grzegorz Raczyński – Technik
operacyjny
Kamila Widerska- pomoc
medyczna.
19-22.06.2009
Wizyta w Kielcach delegacji z
Winnicy z okazji „Święta Kielc”

W czasie pobytu na Ukrainie kieleccy specjaliści wykonali 10 zabiegów
chirurgicznych wszczepienia stentów. Delegacja uczestniczyła równieŜ
w konferencji naukowej z odczytem dotyczącym kardiochirurgii w
Polsce. Materiały niezbędne do przeprowadzenia operacji oraz czas
pracy poświęcony na ich wykonanie był darem Zespolonego Szpitala
Wojewódzkiego w Kielcach dla mieszkańców Winnicy.

11-14.09.2009
Wyjazd delegacji Miasta Kielce
na obchody „Święta Winnicy”

Przedstawiciel Miasta Kielce uczestniczyli w oficjalnych obchodach
„Dni Winnicy”. Przeprowadzone zostało spotkanie z kierownictwem
Miasta Winnica na czele z Merem - Włodzimierzem Grojsmanem.
Program wizyty obejmował równieŜ spotkanie z Polonią zamieszkującą
Podole, zrzeszoną w organizacji Konfederacja Polaków Podola.
Organizacja Polonijna otrzymała od Miasta Kielce wsparcie w postaci
ksiąŜek i podręczników w języku polskim, które posłuŜą do nauki języka
ojczystego na zajęciach Szkoły Niedzielnej.

10. 17-18.11.2009
Przekazanie pomocy
humanitarnej w postaci masek
i leków na Ukrainę w związku
z epidemią grypy

Prezydent Miasta Wojciech Lubawski oraz grupa kieleckich radnych
zainicjowała akcję przekazania leków przeciwwirusowych, skutecznych
w walce z nową odmianą grypy (blisko 800 opakowań) oraz maseczek
(30 000 szt.). Łączna wartość przekazanych darów wyniosła 66 000 zł.
W zakupie leków oraz środków medycznych pomogli pracownicy
Szpitala Kieleckiego im. św. Aleksandra. Pomoc humanitarna trafiła do
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Winnicy o pomoc, dla którego
apelowały władze Winnicy

11. 07-11.12.2009
Wizyta 9-osobowej delegacji z
Winnicy, w skład której weszli
dyrektorzy szkół średnich

Celem wizyty było nawiązanie oraz rozwój współpracy partnerskiej
pomiędzy jednostkami edukacyjnymi miast Kielce i Winnica
Podczas spotkania z przedstawicielami władz miasta oraz dyrektorami
kieleckich szkół, została podpisana umowa pomiędzy Średnią Szkołą
Ogólnokształcącą nr 12 w Winnicy a Zespołem Szkół
Ogólnokształcących Nr 6 w Kielcach. Dokument dotyczy współpracy w
sferze kultury i oświaty.

8.

9.

W Kielcach gościła 7 osobowa delegacja z Miasta partnerskiego
Winnica. W jej skład weszło dwóch wicemerów Winnicy: Anatolij
Worona, Andriej Rewa. Na program pobytu złoŜyły się uczestnictwo w
imprezach organizowanych w ramach obchodów Święta Kielc, udział w
meczu piłki ręcznej pomiędzy druŜynami Polski i Rumuni, naboŜeństwo
w cerkwi prawosławnej w Kielcach, a takŜe spotkania w 2 kieleckich
szkołach średnich o profilu zawodowym w celu nawiązania współpracy
pomiędzy placówkami oświatowymi Kielc i Winnicy.
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12. 07.12.2009
Przygotowanie oraz złoŜenie
projektu pt.: „Samorząd i
oświata. Transfer polskich i
europejskich dobrych praktyk
na rzecz Ukrainy” w ramach
programu MSZ „Polska pomoc
2010”

13. 25-27.03.2009
Zorganizowanie pobytu w
Gotha delegacji dyrektorów
przedszkoli
(44-osobowa delegacja).

Odpowiadając na zaproszenie skierowane do jednostek samorządu
terytorialnego do składania wniosków projektowych na realizację
projektów pomocowych w ramach Polskiego programu pomocy
zagranicznej udzielanej za pośrednictwem MSZ RP w 2010 roku,
Miasto Kielce przedłoŜyła projekt pn.: „Samorząd i oświata. Transfer
polskich i europejskich dobrych praktyk na rzecz Ukrainy”. Projekt
został oceniony pozytywie, nie otrzymał jednakŜe dofinansowania.

GOTHA
Wyjazd odbył się w ramach szkolenia zawodowego nauczycieli.
Dyrektorzy placówek mieli moŜliwość zapoznania się z organizacją
pracy w przedszkolach niemieckich oraz programem nauczania.

14. 05-10.06.2009
Uczestnictwo 8-osobowej
grupy młodzieŜy z Gotha w I
Międzynarodowym Kongresie
„Jan Paweł II z Młodymi”.

Promocja m. Kielce wśród niemieckich gości; integracja młodzieŜy z
róŜnych krajów; poznawanie historii, zwyczajów, mentalności czterech
kultur: polskiej, niemieckiej, ukraińskiej, izraelskiej, nowe znajomości i
przyjaźnie wśród uczestników Kongresu.

15. 10.09.2009
Obchody wybuchu
II wojny światowej w Gotha

W mieście Gotha odbył się "okrągły stół" poświecony pokojowi w
Europie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Ambasador Polski w
Niemczech Marek Prawda (pochodzący z Kielc), Martin Kruger reprezentujący ambasadę Austrii w Niemczech oraz Prezydent Kielc
Wojciech Lubawski, który w wystąpieniu pokreślił znaczącą rolę
kontaktów na szczeblach lokalnych i regionalnych dla pokojowego
współŜycia narodów w Europie. Muzyczną oprawę uroczystości
zapewnili absolwenci szkoły muzycznej w Kielcach - skrzypek Maciej
Jaroń i pianista Łukasz Chrzęszczyk.
RAMLA

16. 25-26.05.2009
Wizyta w Kielcach delegacji z
partnerskiego Miasta Ramla w
Izraelu, na czele której stał
Yoel Lavi – Prezydent Miasta.

Zgodnie z umową o współpracy partnerskiej władze obu miast
podsumowały dotychczasową wymianę i podjęły zobowiązanie o
zaktywizowaniu współpracy, szczególnie w zakresie współpracy
gospodarczej, wymiany kulturalnej.

17. 05-10.06.2009
Uczestnictwo 8-osobowej
grupy młodzieŜy z Ramli w
Izraelu w I Międzynarodowym
Kongresie „Jan Paweł II z
Młodymi”.

Grupa z Izraela poznała miejsca związane z Ŝydowską historią w
Kielcach. Promocja m. Kielce wśród izraelskich gości; integracja
młodzieŜy z róŜnych krajów; poznawanie historii, zwyczajów,
mentalności czterech kultur: polskiej, niemieckiej, ukraińskiej,
izraelskiej, nowe znajomości i przyjaźnie wśród uczestników Kongresu.
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18. 14-19.10.2009
Wizyta zastępców burmistrza
miasta Ramla w Izraelu Moti
Yitzhaki oraz Pinchasov Nisim

Goście przyjęli zaproszenie Prezydenta Kielc do uczestnictwa w
Szabatonie, wydarzeniu religijno-kulturalnym, które odbyło się w dniach
16-17.10.

BUDAPESZT CZEPEL
19. 28.04.-02.05.2009
Udział Prezydenta Miasta
Kielce w wydarzeniach
organizowanych przez
Budapeszt Czepel z okazji
piątej rocznicy członkostwa
Węgier w Unii Europejskiej

Zgodnie z umową o współpracy partnerskiej władze obu miast
podsumowały dotychczasową wymianę i podjęły zobowiązanie o
zaktywizowaniu współpracy, szczególnie w zakresie wymiany dzieci i
młodzieŜy.

20. 15-18.10.2009
05-05.11.2009
Wyjazd grupy młodzieŜy
studenckiej z Kielc do
Budapesztu.

W celu aktywizacji współpracy miast w zakresie wymiany grup
młodzieŜowych UM Kielce wsparł merytorycznie i logistycznie kontakty
NiezaleŜnego Zrzeszenia Studentów UJK w Kielcach oraz Fundacji
Tysiącletniej Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Budapeszcie.
Cele wyjazdu:
- poznanie walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturalnych
Węgier i Budapesztu.
- integracja środowisk akademickiego Miasta Kielce
- zapoznanie się z działalnością Fundacji Tysiącletniej Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej w Budapeszcie - reprezentującej interesy
mniejszości polskiej na Węgrzech.
- pogłębienie wiedzy nt.: historii, kultury oraz tradycji Węgier.
- prezentacji oraz promocja potencjału stolicy Województwa
Świętokrzyskiego na Węgrzech.

b) Inne waŜne wydarzenia i projekty o charakterze międzynarodowym
l.p.
1.

Wydarzenie
05-10.06.2009
I Międzynarodowy Kongres
Młodych „Jan Paweł II z
Młodymi”
W Kielcach przebywały trzy
grupy młodzieŜowe z miast
partnerskich Kielc – Gotha
(Niemcy), Winnica (Ukraina)
oraz Ramla (Izrael) - w sumie
25 osób. MłodzieŜ
uczestniczyła w
organizowanym przez
Stowarzyszenie „Nadzieja
Rodzinie”
I Międzynarodowym Kongresie
„Jan Paweł II z Młodymi”.

Efekty
W trakcie pobytu goście z Niemiec, Ukrainy i Izraela zintegrowali się z
kielecką młodzieŜą działającą w klubach „Młoda i wolna strefa” oraz
młodymi artystami z Bazy ZboŜowej, poznali największe atrakcje
turystyczne miasta i regionu oraz wzięli udział we wszystkich
wydarzeniach Kongresu, zarówno tych o charakterze duchowym (rajd
gwiaździsty i msza na Św. KrzyŜu, adoracja KrzyŜa Światowych Dni
MłodzieŜy) jak i tych typowo rozrywkowych (mecz Gwardii Szwajcarskiej
i polskiej reprezentacji księŜy na Arenie Kielc, koncert zespołu
Papaboys Forever w amfiteatrze na Kadzielni).
Goście debatowali na temat roli organizacji pozarządowych w Ŝyciu
młodych ludzi.
Pobyt młodzieŜy z Gothy, Winnicy i Ramli okazał się doskonałą okazją
do spotkań, wspólnej zabawy i refleksji oraz nawiązania trwałych
kontaktów z rówieśnikami z Kielc.
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2.

30.06-06.07.2009
„Partille Cup”
14–osobowa druŜyna
dziewcząt uczących się w
klasie sportowej o profilu piłka
ręczna w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 16 w
Kielcach na Barwinku wzięła
udział w największym na
świecie młodzieŜowym turnieju
piłki ręcznej „PARTILLE CUP”
w Goeteborgu, Szwecja
(www.partillecup.com).
W swoich meczach grupowych
Kielczanki zmierzyły się z
trzema druŜynami z Norwegii
(Haslum, Baekkelaget,
Lillestrom), dwoma ze Szwecji
(Karra, Lugi) oraz jedną
chorwacką – RK Pavleki.

DruŜyna reprezentowała, a zarazem promowała, nasze miasto i
występowała na boiskach pod nazwą „KIELCE”.
DruŜyna „KIELCE” została równieŜ wskazana przez organizatorów do
pełnienia roli polskiej „reprezentacji narodowej” podczas uroczystego
otwarcia turnieju, które odbyło się w obecności 12.000 osób w hali
Scandinavium. Mecze turnieju, w którym wzięło udział blisko 800 druŜyn
z całego świata, rozgrywane będą m.in. na największym stadionie
piłkarskim Szwecji – Ulevi.
W ubiegłym roku dziewczęta ze ZSO nr 16 były gospodyniami turnieju
rozgrywanego w ramach realizowanego przez miasto Kielce projektu „Ręka w rękę z piłką ręczną” i podejmowały reprezentacje miast
partnerskich Kielc z Budapesztu – Czepel, Winnicy i Sandviken.

3.

16-17.10.2009
Szabaton

To wyjątkowe religijno-kulturalne wydarzenie rozpoczęły wspólne
modlitwy przy trzech kieleckich świątyniach powstałych na początku XX
wieku i stworzonych przez jednego architekta (inŜ. Stanisława
Szpakowskiego) – synagodze, kościele katolickim Św. KrzyŜa, cerkwi.

4.

19.10.2009
Pierwszy w Polsce występ
światowej sławy
Szanghajskiego Teatru Lalek

Podczas spotkania Rady Chrześcijan i śydów o problemie toŜsamości
dyskutowali m.in. Michael Szudrich – naczelny rabin Polski, Boaz Pash,
Naczelny Rabin Krakowa, oraz goście z Izraela: rabin Ron Kronish dyrektor Międzyreligijnej Rady Koordynacyjnej Interreligious
Coordinating Council in Israel (ICCI) oraz członek władz
Międzynarodowej Rady Chrześcijan i śydów, rabin Yehoyada Amir profesor Hebrew Union College z Jerozolimy, rabin Shlomo Brin z
Jewish Life Information Center, rabin Yehuda Gilad - załoŜyciel i
przewodniczący Ma'ale Gilboa Yeshiva oraz Avigal Moshe - dyrektorka
programów dla młodzieŜy z ICCI.
W piątkowy wieczór rozpoczął się szabat, obchodzony w Kielcach po
raz pierwszy od czasów II wojny światowej. 17 października odbyły się
warsztaty poświęcone religii Ŝydowskiej poprowadzone przez gości z
Izraela.
Uroczystości zakończyła Havdala i wspólny wieczór tańca i muzyki.
Przedstawienie "Małpi Król" zostało zaprezentowane w Kieleckim
Centrum kultury. Pomysł stworzenia spektaklu opierającego się na
mitologii chińskiej, powstał w 2008 r. podczas wizyty zespołu Teatru
Kubuś w Chinach.
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5.

07-09.01.2009
Wręczenie Ks. Bruno Limie z
Włoch Orderu Uśmiechu.
Uroczystość odbyła się w
Urzędzie Stanu Cywilnego.

Ks. Bruno Lima wielokrotnie organizował transporty specjalistycznego
sprzętu ortopedycznego dla dzieci z rozszczepem kręgosłupa, który
trafiał do Kielc. Dzięki współpracy m.in. z ks. Brunonem Limą w naszym
mieście powstał jedyny w Polsce bank sprzętu ortopedycznego.

6.

25 – 28.02.2009
Ren Enjie – przedstawiciel
Miasta Kielce w Chinach oraz
2 przedstawicieli chińskich
przedsiębiorstw branŜy
przemysłowej.

Rozmowy dotyczące współpracy kulturalnej (podjęto kroki w celu
znalezienia i sprowadzenia dwóch chińskich tancerzy dla Kieleckiego
Teatru Tańca), chęć uruchomienia chińskiej restauracji w Kielcach,
zainteresowanie zagranicznych gości opieką medyczną.

7.

16.03.2009
W Kielcach przebywał
Ambasador Islamskiej
Republiki Iranu Pan Hadi
Farajvand, towarzyszył mu
Radca Ambasady Pan
Mohammar Reza Karami.

Spotkanie w Staropolskiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, Targach
Kielce oraz z Prezydentem Kielc Wojciechem Lubawskim. Ambasador
poinformował, iŜ władze Iranu zamierzają sprywatyzować 80 procent
przedsiębiorstw państwowych. Brak silnych powiązań z
międzynarodowym systemem finansowym sprawił, Ŝe banki oraz
gospodarka tego kraju nie odczuwają mocno kryzysu światowego. Nie
było tam bankructw ani grupowych zwolnień pracowników. To - zdaniem
Ambasadora - stwarza duŜe moŜliwości współpracy z polskimi firmami.
Gość interesował się szczególnie ofertą świętokrzyskich producentów
części zamiennych dla motoryzacji. Zachęcał do udziału w spotkaniach
biznesowych, których moderatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza
oraz imprezach targowych, organizowanych w Iranie.

8.

16-20.04.2009
Wizyta delegacji z Chin,
przedstawiciele przemysłu
regionu Canton, Huadu,
Guangzhou, Ren Enjie –
przedstawiciel Miasta Kielce w
Chinach.

Prezentacja regionów i miast chińskich, ich dynamicznego rozwoju,
moŜliwości eksportu i importu. Miasto Kielce prezentowało plany
związane z budową portu lotniczego (aktualnie trwają rozmowy ze
spółką Lotnisko Kielce).

9.

18-22.05.2009
Wizyta studyjna w Portugalii w
instytucjach zajmujących się
kształceniem i rozwojem dzieci
w ramach projektu
"Laboratorium Zabawy kształtowanie wśród dzieci
postaw proinnowacyjnych".

Głównym celem odbytych spotkań była wymiana know-how, zapoznanie
się z programami edukacyjnymi dla dzieci i młodzieŜy, nawiązanie
współpracy z instytucjami w celu przyszłej realizacji projektów
międzynarodowych ukierunkowanych na rozwój dzieci i młodzieŜy,
przeniesienie na grunt kielecki ciekawych rozwiązań w zakresie
zagospodarowania przestrzeni publicznej na potrzeby dzieci. Wyniki
odbytej wizyty studyjnej wykorzystane zostaną przy tworzeniu koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania Placu Wolności.
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10. 01-2.09.2009
Wizyta oficjalnej delegacji z
miasta Taizhou w Chinach

W skład delegacji, której celem było poznanie Kielc i nawiązanie
kontaktów gospodarczych prowadzących do relacji partnerskich
pomiędzy Taizhou i Kielcami, wszedł wiceburmistrz Taizhou Yuan
Maorong, a takŜe dyrektorzy departamentów handlu, nadzoru
właścicielskiego, lotnictwa cywilnego i współpracy z zagranicą. 2
września 2009 w ratuszu prezydent Kielc oraz wiceburmistrz Taizhou
podpisali list intencyjny o ustanowieniu wzajemnych kontaktów
dwustronnych. Przedstawiciele Taizhou rozmawiali takŜe o
najwaŜniejszych projektach inwestycyjnych miasta, w tym o
Regionalnym Porcie Lotniczym "Obice" i Kieleckim Parku
Technologicznym oraz pozostałych projektach finansowanych środkami
UE.
W ramach wizyty na Targach Kielce goście z Chin obejrzeli wystawę
Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.

11. 19.11.2009
Oficjalna wizyta Konsula
Generalnego USA Allena
Greenberga

Wizyta Konsula związana była z włączeniem Województwa
świętokrzyskiego w skład krakowskiego okręgu konsularnego. Konsul
Allen Greenberg spotkał się w ratuszu z prezydentem Kielc Wojciechem
Lubawskim. ZłoŜył kwiaty pod pomnikiem Homo Homini.

II.
1.

Promocja gospodarcza
Wybrane działania zrealizowane w roku 2009

a. Promocja Miasta Kielce podczas międzynarodowej konferencji w Sztokholmie
http://www.invest.kielce.pl/pl/projekty/rola_miast_w_zintegrowanym_
rozwoju_regionalnym/rmwzrr_urbact_II_galeria_projekt_sztokholm
24/25 listopada 2009r. w Sztokholmie (Szwecja) odbyła się
Doroczna Konferencja Programu URBACT II. Do udziału w konferencji
Sekretariat w ParyŜu zaprosił ponad 300tu przedstawicieli miast
europejskich, członków Lokalnych Grup Wsparcia URBACT, Władze
Zarządzające, ekspertów projektów Programu URBACT. ParyŜ wyróŜnił
Miasto Kielce jako dobry przykład realizacji projektu pt. Rola miast w
zintegrowanym rozwoju regionalnym prezentacją w tzw. masterclass dla ponad 300 uczestników konferencji.
b. Kampania promocyjna Miasta w ramach projektu pt. „Konkurencyjność Kielc poprzez innowacyjne
działania Centrum Obsługi Inwestora”
W ramach podjętych działań promocyjnych:
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- stworzona została podstrona internetowa projektu na istniejącym Kieleckim Portalu Gospodarczym
www.invest.kielce.pl
- zlecono przygotowanie i wykonanie materiałów promocyjnych w formie przetargu
nieograniczonego, tj.: 300 szt.- pendrive, 150 szt. - zestawów piśmienniczych, 500 szt. - toreb
promocyjnych, 1000 szt. - teczek ofertowych oraz 1 szt. stand - roll up.
Materiały otrzymywali i otrzymują beneficjenci ostateczni projektu, potencjalni
inwestorzy

odwiedzający

multiplikatorzy,

liderzy

Centrum
środowiskowi

Obsługi
z Kielc,

Inwestora,

dziennikarze,

Kieleckiego

Obszaru

Metropolitalnego i Regionu
- zorganizowano szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta oraz instytucji
regionalnych zaangaŜowanych w proces obsługi inwestora. Wszyscy obecni uczestnicy szkolenia – 28 osób
z 14 instytucji nie tylko usłyszeli o projekcie ale zaangaŜowali się w pracę na rzecz osiągnięcia najwyŜszej
jakości rezultatów projektu, zwłaszcza niemierzalnych
- zorganizowano wyjazd studyjny do 3 regionów Hiszpanii,
podczas

którego

ok.

50

podmiotów

(samorządów

terytorialnych, gospodarczych, organizacji pozarządowych,
firm, mediów hiszpańskich) zapoznało się z walorami
gospodarczymi

Miasta

Kielce

i Kieleckiego

Obszaru

Metropolitalnego
c. Kampania

promocyjna

projektu

pt.

„Jestem

przedsiębiorczy mam firmę. aktywizacja gospodarcza
mieszkańców KOM”
Pomimo lokalnego charakteru projektu zakres promocji gospodarczej realizowany w ramach inicjatywy miał
zasięg regionalny. W ramach projektu od 15 do 30 stycznia 2009 trwała kampania promocyjno-informacyjna w
ramach której:
- przygotowano i rozdysponowano 2500 ulotek, 500 plakatów we współpracy z Przedsiębiorstwem Usług
Komunalnych, z Miejskim Urzędem Pracy, I Urzędem
Skarbowym oraz urzędami gmin KOM)
- wyemitowano 128 spotów radiowych promujących projekt
- ukazało się 11 ogłoszeń prasowych
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- wydrukowano 100 kompletów promocyjnych: koszulka T-shirt, kalendarz, długopis z nadrukiem promującym
projekt
- wyświetlono 80 000 bannerów promocyjnych w Internecie (www.echodnia.eu/kielce, www.gazeta.pl/kielce).

d. Udział w targach Urbis Invest
Brno
W dniach 21-25 kwietnia 2009 odbyły
się targi branŜy inwestycyjnej i obrotu
nieruchomościami. Na zaproszenie
Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady RP w Pradze wzięli w nich
udział przedstawiciele Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce oraz Biura Planowania
Przestrzennego, którzy wspólnie w reprezentantami Świętokrzyskiego Centrum Obsługi Inwestora przy
Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego prezentowali ofertę inwestycyjną Kielc
e. Folder promocyjny, reklama w mediach branŜowych
- przygotowano folder pt. „Kielce – Centrum Usług Biznesowych”. Zgodnie z
planem dystrybucji folder przekazano m.in. do firm doradztwa biznesowego,
urzędów centralnych, wydziałów gospodarczych placówek dyplomatycznych
Indii, Chin, Stanów Zjednoczonych, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Folder w
wersji elektronicznej zamieszczono na stronie internetowej Urzędu. Nakład 2000
szt.
- Miasto reklamowało się na 2 stronie wydawnictwa „Outsourcing In Poland”
dedykowanego branŜy usług. Zamieszczono reklamę Kielc jako miejsca gotowego na przyjęcie inwestorów
z sektora BPO. Ogłoszenie ukazało się w wersji polskiej oraz angielskiej. Wydawnictwo było dystrybuowane
podczas międzynarodowych konferencji m.in. Real Vienna, Poland Investexpo, Expo Real, MAPIC, MIPIM
- Miasto reklamowało się w magazynie „Hotel Profit”. Zamieszczono ogłoszenie w wydaniu specjalnym
przygotowanym do dystrybuowania podczas International Hotel Conference 2009w Wenecji
f. Przystąpienie do nowego projektu promującego Polskę Wschodnią pt. „Tworzenie i rozwój sieci współpracy
Centrów Obsługi Inwestora w Polsce Wschodniej”
Miasto Kielce zostało partnerem m.in. Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie.
W ramach projektu przewiduje się między innymi prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych takich jak
działania Public Relations o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym, kampanię promocyjną, konferencję,
seminaria, fora gospodarcze oraz wyjazdowe misje gospodarczo – handlowe i inwestycyjne.
Opracowanie:
Referat Współpracy z Zagranicą
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
Referat Aktywizacji Gospodarczej Miasta
Wydziału Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta
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