
 

Nazwa projektu 
Lokalne Centra Obsługi Inwestora  
- Eastern European Gateway 

Miejsce realizacji 

 
- województwo świętokrzyskie, gmina Bieliny 
 
- województwo świętokrzyskie, gmina Kielce 
 
- województwo podkarpackie, gmina Trzebownisko 
 
- województwo lubelskie, gmina Janów Lubelski 
 
- województwo warmiosko-mazurskie, gmina Barczewo 
 
- województwo podlaskie, gmina Grajewo 
 

Nazwa Beneficjenta 

 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” 
 

Nazwa Partnera 

 
Stowarzyszenie Dream Team – woj. Świętokrzyskie 
 
Lokalna Grupa Działania Biebrzaoski Dar Natury – woj. Podlaskie 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” – woj. Podkarpackie 
 
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” – woj. warmiosko-mazurskie 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – woj. Lubelskie 
 

Cele projektu 

Nadrzędnym celem projektu „LCOI-Easten European Gateway” jest wzrost zainteresowania 
ofertą gospodarczą Polski Wschodniej poprzez pobudzenie wzrostu gospodarczego i 
przezwyciężenie zastoju marginalizującego województwa Polski Wschodniej oraz przyspieszenie 
tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju w 
ramach stworzenia sieci powiązao i współpracy pomiędzy istniejącymi lokalnymi centrami 
obsługi inwestorów we wszystkich pięciu województwach Polski Wschodniej, a ośrodkami 
promocji inwestycji, eksportu i turystyki, jednostkami terytorialnymi i in. podmiotami mogącymi 
mied pływ na promocję gospodarczą Polski Wschodniej.  
Cele zostaną osiągnięte poprzez rozwijanie sieci współpracy istniejących centrów obsługi 
inwestorów w formie profesjonalnych usług doradczych, informacyjnych, pośrednictwa dla 
inwestorów. Zamierzeniem projektu jest objęcie swoim oddziaływaniem, do kooca 2014 roku, 
całego terytorium wszystkich pięciu województw PW i realizacja na rzecz tego obszaru 
kompleksowej usługi promocyjnej. Projekt rozpocznie dzięki wykorzystaniu istniejących 
centrów obsługi inwestora, obecnie działających lokalnie (poszczególni partnerzy na wskazanym 
terenie, tj. LGD Wokół Łysej Góry – woj. świętokrzyskie, Stowarzyszenie Dream Team – m. 
Kielce, LGD Stowarzyszenie Południowa Warmia – woj. Warmiosko-mazurskie, Stowarzyszenie 
LGD „Leśny Krąg” – woj. lubelskie, Stowarzyszenie LGD „Eurogalicja” – woj. podkarpackie.  
Produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji projektu to: 



a/ Vortal Internetowy InterLCOI - platforma internetowa „Connect /Forum / Business”- 
profesjonalny serwis internetowy tworzący biznesową przeglądarkę  internetową dla 
zainteresowanych rynkiem Polski Wschodniej  
b/ Polski Atlas Gospodarczy  ( Polish Economic  Atlas )- mapa regionalnych  terenów i ofert  
inwestycyjnych- e-kartografii drogowej Polski, na której naniesione zostaną lokalizacje terenów 
inwestycyjnych oraz oferty inwestycyjne w podziale na branże 
c/ Auto-Business Nawigator ( GPS system )- wirtualna logistyka komunikacyjna dla  
inwestora zewnętrznego- system nawigacji GPS z zawartością kartografii drogowej  
Polski, zawierający dane z „Polskiego Atlasu Gospodarczego Polski Wschodniej 
d/ Zintegrowany system zabudowy targowo-konferencyjnej i prezentacji multimedialnej 
f/  e-B2B  & Business Forum- system komunikacji on-line- produkt najnowszej  
technologii komunikacji IT zainstalowany na vortalu LCOI 
g/ Massmailing – Jednolity System Informacji LCOI- przekaz branżowych ofert za 
pośrednictwem Internetu do rynków docelowych ( segmentacja ofert ) 

Okres realizacji 
projektu 

Planowany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

Planowany termin  

zakończenia projektu 

 

Długość trwania projektu 

 

1 stycznia 2010 31 grudnia 2014 5 lat 

Wartośd projektu 
 

10 302 600,00 PLN 
 

 

 

 


