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 34,4 tys. mieszkańców

 4,4 tys. przedsiębiorców

 35 km od Szczecina

 185 km od Berlina

 443 km2 powierzchni

 50% powierzchni pokrytej lasami

 tradycje przemysłowe

Ogólne informacje o gminie
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Położenie
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 w sercu Europy

 blisko Europy zachodniej

 blisko Skandynawii

 blisko Morza Bałtyckiego

 na najkrótszej trasie łączącej zachodnią

i wschodnią Europę (E-28)

 na najkrótszej trasie łączącej kraje nordyckie

ze środkową i południową Europą (E-65, E-59)

Położenie
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Dostęp
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 wszystkie rodzaje transportu

 bezpośrednie połączenie z europejską siecią autostrad

 połączenie autostradowe z Warszawą

 porty morskie w Szczecinie i w Świnoujściu

 terminal promowy w Świnoujściu

(połączenia ze Szwecją)

 lotnisko międzynarodowe w Goleniowie

 lotnisko międzykontynentalne w Berlinie

(2 godziny samochodem)

Dostęp
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Park Przemysłowy
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 405 ha terenów inwestycyjnych

 pełne uzbrojenie, biura pod wynajem

 specjalna strefa ekonomiczna

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

(produkcja, składy i magazynowanie)

 możliwości transportu wielkich gabarytów

 32 km od portu morskiego

 15 km od lotniska międzynarodowego SZZ

 204 km od lotniska międzykontynentalnego w Berlinie TXL

 4 km od kolei

 bezpłatna komunikacja miejska

 Zakład Aktywności Zawodowej (od 01.01.2019)

 50 inwestorów krajowych i zagranicznych

Park Przemysłowy
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Oni już tu są
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Kapitał ludzki



www.goleniow.biz

 podaż pracy: gmina 0,7 tys., powiat 2,4 tys.,

region 56 tys.

 45 tys. studentów w Szczecinie

 dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego

 rozwinięta kultura pracy

 Klaster eBiznesu Pomorza Zachodniego

Kapitał ludzki
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Zachęty
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 specjalna strefa ekonomiczna

 maksymalna pomoc publiczna: 35% nakładów 

inwestycyjnych (45% dla średnich firm, 55% dla małych)

 lokalne zwolnienia z podatku od budynków i budowli

do 5 lat

 narzędzia rynku pracy

 fundusze UE (na poziomie centralnym i regionalnym)

 24/7, obsługa w Urzędzie Gminy i Miasta

Zachęty
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Opinie

W OCZEKIWANIU
NA ZGODĘ GDDKIA

RADZIMY SOBIE JAK
POTRAFIMY…
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Zostaliśmy poinformowani, że jak tylko zdecydujemy się 
na zakup działki na tym terenie, otrzymamy stałą pomoc 
we wszystkich naszych działaniach. Rzeczywistość 
dowiodła prawdziwości tych słów. Lokalni urzędnicy byli 
zainteresowani naszą inwestycją na wszystkich jej 
etapach. Byli tak dyspozycyjni, jak gdyby pracowali         
dla nas, a nie dla administracji publicznej. Krótko 
mówiąc – nigdy nie doświadczyliśmy tak intensywnego 
zaangażowania i pomocy jak tu w Goleniowie                   
i w Goleniowskim Parku Przemysłowym.

Gianluca Marcattilii 
Prezes Zarządu Akala Faraone Sp. z o.o.

Opinie
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Wybraliśmy Polskę na kraj, w którym ulokujemy nasz 
nowy zakład, między innymi ze względu na jakość 
dostępnego personelu. Ten kraj jest pełen doskonałych 
spawaczy. Ponadto, odkąd Polska jest członkiem UE, 
problem cła nie istnieje. Nasza nowa fabryka jest tylko 
850 km od Belgii.

Yves Faymonville
Dyrektor Zarządzający Faymonville S.A.

Opinie
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Przeniosłem firmę ze Szczecina do Goleniowa,             
do specjalnej strefy ekonomicznej, bo w mieście                 
nie mógłbym prowadzić działalności ze względu               
na przepisy dotyczące emisji gazów. Tu oprócz zachęt 
ekonomicznych mam szybki dojazd do autostrady 
łączącej mnie z całą Europą i lotnisko oddalone             
o 5 km.

Andrzej Szarycki
Prezes Zarządu Gryfitlab Sp. z o.o.

Opinie
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To nie przypadek, że lokujemy naszą pierwszą polską fabrykę 
tutaj, w Goleniowie. To wynik bardzo dogłębnych badań             
i analiz, których końcowe wnioski wskazywały na ten region.                    
Po pierwsze, zakład jest idealnie zlokalizowany,                       
aby konkurencyjnie obsługiwać nasze rynki. Po drugie, władze 
działały sprawnie i dostosowywały się do naszych potrzeb                
i wymagań. Trzecim decydującym czynnikiem jest możliwość 
rozszerzenia działalności w GPP. Jesteśmy przekonani,                   
że będziemy realizować nasze plany rozwoju właśnie                   
w Goleniowie. Bardzo ważnym argumentem jest dostępność 
wykwalifikowanych, nastawionych na sukces pracowników.

Roland Sunden
były Prezes Zarządu LM Wind Power Group

Opinie
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Jakość życia
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 Bałtyk i Zalew Szczeciński stwarzają wspaniałe

warunki dla żeglarstwa, wind- i kitesurfingu

 piękne piaszczyste plaże

 Zachodniopomorski Szlak Żeglarski (33 mariny)

 pola golfowe

 ośrodki SPA & wellness

 uzdrowiska

 Szczecin (30 min. jazdy samochodem)

 Berlin (2 godziny jazdy samochodem)

Jakość życia
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Partnerzy
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Paweł Bartoszewski
Doradca Burmistrza ds. GPP
+48 512 006 662, pbartoszewski@goleniow.pl


