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Jawor najcenniejsz? „Gwiazd? Biznesu 2019” w?ród
samorz?dów
Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera odebra? nagrod? za zaj?cie I miejsca w Dolno?l?skim
Plebiscycie Gospodarczym – „Gwiazdy Biznesu 2019”. Gmina Jawor zosta?a zwyci?zcom
rankingu w kategorii „Samorz?d przyjazny biznesowi”. To nagroda dla tych gmin, które wspieraj?
przedsi?biorców, likwiduj? bariery w prowadzeniu dzia?alno?ci gospodarczej oraz organizuj?
wydarzenia s?u??ce promowaniu przedsi?biorczo?ci. O presti?owe statuetki rywalizowa?o blisko
80 podmiotów.
- Nagrod? traktuj? jako du?e wyró?nienie, docenienie naszych stara? w tworzeniu dobrego klimatu
dla rozwoju biznesu w naszej gminie. Jeste?my otwarci na wszelkie propozycje inwestycyjne,
nowe, ?mia?e projekty gospodarcze, jak równie? te s?u??ce wzmacnianiu kondycji istniej?cych
firm. Tworzymy zarówno du?e obszary przemys?owe, na których inwestuj? takie firmy jak
Mercedes, ale tak?e i mniejsze, pod potrzeb mniejszych firm. To wyró?nienie jest dla nas
powodem do dumy, motywacj? do dalszej pracy i podejmowania dzia?a? nakierowanych na
pozyskanie i wsparcie inwestorów. – powiedzia? burmistrz Emilian Bera, odbieraj?c nagrod?
podczas Gali Fina?owej w Starej Kopalni Wa?brzych.
Wyró?nienie gospodarcze przyznawane jest raz do roku w kategoriach: Mikro Biznes, Mikro Firma,
Ma?a Firma, ?rednia Firma, Biznes Odpowiedzialny Spo?ecznie, Samorz?d Przyjazny Biznesowi,
Podmiot Ekonomii Spo?ecznej, Osobowo?? Dolnego ?l?ska, a jego celem jest wspieranie
samorz?dów i przedsi?biorców oraz wyeksponowanie najlepszych. Po nagrod? si?gaj? firmy z
ca?ego województwa, a poziom podmiotów ubiegaj?cych si? o „Gwiazdy Biznesu” z roku na rok
jest coraz wy?szy.
– Sukcesy dolno?l?skich przedsi?biorców, miast i gmin to te? nasz sukces. Po raz kolejny
nagrodzili?my dynamicznie rozwijaj?ce si? mikro, ma?e i ?rednie przedsi?biorstwa oraz
samorz?dy z terenu Dolnego ?l?ska, które swoj? aktywno?ci? wyró?ni?y si? w 2018 roku. –
mówi? Robert Jag?a, Prezes Zarz?du Funduszu Regionu Wa?brzyskiego i doda?, ?e ide?
konkursu jest nie tylko uhonorowanie najlepszych, ale równie? inspirowa? do dzia?ania
kolejnych.

Ocena kandydatów dokonywana by?a w ramach kilku kryteriów. By?a to m.in. ocena strategii
rozwoju samorz?du w kontek?cie wspierania przedsi?biorczo?ci, warunków stwarzanych
przedsi?biorcom planuj?cym inwestycje w regionie, czy te? realizowanych inicjatyw, projektów,
konferencji nakierowanych na wsparcie lokalnej przedsi?biorczo?ci. W tym roku Kapitu?a Konkursu
z?o?ona z uznanych autorytetów, niezale?nych przedstawicieli znacz?cych w regionie instytucji z
otoczenia biznesu, firm i samorz?dowców, przyzna?a tak?e nagrod? dla „osobowo?ci Dolnego
?l?ska”. Wykonawc? presti?owych statuetek jest Dorota Dziekiewicz-Pilich, artystka która
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zaprojektowa?a m.in. statuetk? nagrody muzycznej – Fryderyka. Patronat honorowy nad
wydarzeniem obj?? m.in. Marsza?ek Województwa Dolno?l?skiego Cezary Przybylski. Wieczorn?
Gal? Fina?ow? u?wietni? wyst?p Cezarego Pazury.
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