Data publikacji: Środa, 10 marca 2021 Inwestuj w Świętokrzyskim! Andrzej Bętkowski, Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego, zachęca do lokowania inwestycji w województwie.

Inwestuj w Świętokrzyskim!
Andrzej Bętkowski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego:
Przedstawiam Państwu województwo świętokrzyskie – region, który zajmuje szczególne miejsce na mapie
geograficznej, historycznej i gospodarczej Polski. Położenie województwa na przecięciu ważnych szlaków
komunikacyjnych krajowych i europejskich, w niewielkiej odległości od największych polskich aglomeracji
oraz bliskość granicy ze Słowacją i Ukrainą sprawiają, że jest ono bardzo atrakcyjne pod względem
inwestycyjnym. Przez Świętokrzyskie przechodzi ponadto jedna z nitek transportowych "Nowego
Jedwabnego Szlaku" - transkontynentalnego połączenia kolejowego do Europy Zachodniej.
W ostatnich latach wizerunek województwa znacząco się zmienił. Region znalazł się w krajowej czołówce
w Rankingu Inwestycyjnym Województw, które dokonały największego postępu w inwestycjach
infrastrukturalnych. Miasta i miasteczka zmieniły swój wygląd, poprawiła się dostępność komunikacyjna,
powstały nowe tereny inwestycyjne, przedsiębiorcy stworzyli tak potrzebne miejsce pracy.
W Świętokrzyskiem działa bardzo wiele firm, które mogą poszczycić się mocną pozycją w kraju, Europie i
świecie. Wnoszą one ogromny wkład w rozwój województwa, są cenionymi pracodawcami, wzorem
przedsiębiorczości oraz innowacyjności w zarządzaniu. A ich sukcesy składają się na sukcesy całego
regionu.
Dlatego jako Marszałek Województwa Świętokrzyskiego pragnę zaprosić do inwestowania właśnie w
naszym regionie, gdyż posiada on w wielu dziedzinach unikalny w skali całego kraju potencjał.
Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”, której podstrefy obejmują tereny całego województwa
oferuje atrakcyjne warunki dla inwestorów, a świętokrzyskie samorządy inwestują:
W infrastrukturę przyjazną dla mieszkańców. Budowane są sieci kanalizacyjne, wodociągowe,
uzbrajane tereny, powstają energooszczędne budynki, przyjazne dla środowiska.
Powstają też inkubatory technologiczne, platformy dla nowych przedsiębiorstw, strefy przemysłowe
i projekty naukowo – badawcze.
Przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego działa Świętokrzyskie Centrum
Obsługi Inwestora. To miejsce pierwszego kontaktu dla zainteresowanych procesem inwestycyjnym
w województwie. Przedsiębiorcy znajdą tu wszystkie informacje dotyczące możliwości ulokowania
swojego kapitału w naszym regionie.
Atrakcyjne dla przedsiębiorców warunki oferuje Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w
Podzamczu Chęcińskim.
Dynamicznie rozwija się Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnika Świętokrzyska, a
Targi Kielce są wiodącym organizatorem imprez wystawienniczych w tej części Europy.
Niewątpliwie ogromnym wyzwaniem dla regionu i jednocześnie szansą rozwojową jest planowana
budowa Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. Ten projekt pozwoli
na lepszą współpracę świętokrzyskich przedsiębiorców ze światem nauki i realizację innowacyjnych
dla gospodarki regionu przedsięwzięć. Jednym z nich może stać się ambitny projekt budowy w
Staszowie portu przeładunkowego, zlokalizowanego na linii nowego transkontynentalnego
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połączenia kolejowego LHS (Linia Hutnicza Szerokotorowa), obsługującego tranzyt szerokim
torem pociągów z Chin.
Od kilku lat, z powodzeniem udaje się nam budować w województwie przyjazny klimat inwestycyjny i
podobnie jak polski rząd, wspieramy inwestorów zewnętrznych, którzy przyjeżdżają do Świętokrzyskiego,
tworząc dla nich korzystne warunki do rozwoju biznesu. Wspieramy rozwiązania, które pozwalają na
nieograniczony, globalny rozwój biznesu, który zlokalizowany jest w naszym województwie. Wspieramy
nowoczesne modele biznesowe, które umożliwiają naszym firmom konkurowanie na rynkach światowych,
tworzymy warunki
do rozwoju najnowocześniejszych technologii informatycznych oraz sztucznej inteligencji, technologii
medycznych i tych wspierających zdrowie człowieka, nowych i wydajnych źródeł energii, a także
rozwiązań służących ochronie środowiska. Szczególną wagę przywiązujemy
do wspierania naszej perełki, jaką są producenci zdrowej, ekologicznej żywności.
Chcemy, aby w kolejnych latach Świętokrzyskie efektywnie wykorzystywało swoje potencjały rozwojowe i
w tym zakresie stawiamy na postęp technologiczny, odpowiedzialne czerpanie z zasobów środowiska oraz
budowę kapitału społecznego.
Raz jeszcze serdecznie zachęcam do inwestowania w województwie świętokrzyskim.

Galeria
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