Bielsko-Biała Specjalną Strefą Przedsiębiorczości - program partii
#POROZUMIENIE ekonomicznego i społecznego ożywienia miasta.
Streszczenie programu
Środowiska polityczne, pragnące wziąć odpowiedzialność za zarządzanie miastem Bielsko-Białą muszą
szukać źródeł siły pozwalających na trwały rozkwit ekonomiczny i społeczny naszej wspólnoty lokalnej. Partia
#POROZUMIENIE dostrzega te źródła m.in. w bogatej tradycji bielskiej przedsiębiorczości oraz dobrym
poziomie edukacji szkolnej i akademickiej. Jednocześnie potrzebujemy uchronić miasto przez migracją
kapitału oraz pracowników do Krakowa, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz ośrodków w Czechach
i na Słowacji.
Musimy pilnie stworzyć w Bielsku-Białej ekosystem sprzyjający powstaniu i rozwojowi nowoczesnych
technologicznie i wysoko marżowych biznesów zdolnych do podejmowania walki konkurencyjnej na
rynkach krajowych i globalnych. Pozwoli to m.in. na zwiększenie atrakcyjności bielskiego rynku pracy,
a tym samym odwrócenie negatywnych trendów demograficznych.
Promotorem i wiodącym twórcą tego ekosystemu może być tylko miasto Bielsko-Biała poprzez:
1) uruchomienie przestrzeni pracy wspólnej dla startupów (np. adaptując na ten cel kamienice przy
ul. Wzgórze 19 albo Rynek 11); 2) doradztwo biznesowe, prawne i ekonomiczne realizowane przez spółkę
zależną, tj. Agencję Rozwoju Regionalnego); 3) aktywne angażowanie partnerów, takich jak mentorzy
i aniołowie biznesu, szkoły średnie, uczelnie wyższe, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, a także
instytucje finansowe, np. Bank Gospodarstwa Krajowego.
Cele programu Bielsko-Biała Specjalną Strefą Przedsiębiorczości
1. Powstanie i rozwój nowoczesnych technologicznie i wysoko marżowych biznesów, zdolnych do
podejmowania walki konkurencyjnej na rynkach krajowych i globalnych.
2. Zwiększenie atrakcyjności bielskiego rynku pracy, a tym samym odwrócenie negatywnych trendów
demograficznych.
3. Wzrost zamożności mieszkańców oraz gminy Bielsko-Biała, a przez to poprawa jakości usług komunalnych.
Partnerzy programu
Podmiot
Miasto Bielsko-Biała
Agencja Rozwoju
Regionalnego SA
Aniołowie biznesu – wiodące
firmy z Podbeskidzia
Akademia TechnicznoHumanistyczna
Katowicka Specjalna Strefa
Ekonomiczna SA
Bank Gospodarstwa Krajowego

Wybrane zadania
Uruchomienie przestrzeni pracy wspólnej dla startupów (np. adaptując na ten
cel kamienice przy ul. Wzgórze 19 albo Rynek 11) – tanie albo bezpłatne biura
dla nowotworzonych przedsiębiorstw, organizacja warsztatów i mentoringu,
realizowanie we współpracy z ARR SA doradztwa prawnego i finansowego.
Doradztwo biznesowe i prawne oraz pozyskiwanie środków na rozpoczęcie
i rozwój działalności gospodarczej.
Mentoring dla młodych przedsiębiorców oraz inwestowanie w przedsięwzięcia
będące w bardzo wczesnych fazach rozwoju (startupy) w zamian za udziały
w tych przedsięwzięciach.
Transfer technologii z nauki do biznesu np. poprzez doktoraty wdrożeniowe.
Pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, organizacja konferencji i szkoleń
Poręczenia oraz niskooprocentowane kredyty.

Źródła finansowania niektórych zadań programu Bielsko-Biała Specjalną Strefą Przedsiębiorczości
1.
2.
3.
4.
5.

Programy Regionalne oś priorytetowa III - konkurencyjność MŚP.
Program Operacyjny Ministerstwa Rozwoju Inteligentny Rozwój 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3.2, 3.1, 3.2.
Program Operacyjny Ministerstwa Rozwoju Wiedza Edukacja Rozwój1.1, 1.2, 1.3.
Programy Interreg.
Kredyty i poręczenia m.in. Banku Gospodarstwa Krajowego.

