Raporty dla zagranicznych inwestorów o Małopolsce
Centrum Business in Małopolska przygotowało nowe raporty i opracowania dotyczące najważniejszych zagadnień
ekonomicznych i społecznych w regionie. Angielskojęzyczna wersja raportów jest już gotowa do dystrybucji wśród
zagranicznych mediów, środowisk gospodarczych i inwestorów.

Raporty powstały w ramach projektu „Busienss in Malopolska – Grow with us” (MRPO 2007-2013)

Zasoby ludzkie

Od kilku lat jednym z najważniejszych elementów wykorzystywanych w promocji gospodarczej Małopolskie jest wskazywanie
na bogate, dostosowane do wymagań nowoczesnej gospodarki zasoby ludzkie naszego województwa. Raport „Zasoby ludzkie i rynek
pracy w Krakowie i Małopolsce 2013” (opracowanie Antal International) przekazuje szczegółowe dane na temat dostępności kadr,
wykształcenia pracowników, poziomu kosztów zatrudnienia oraz m.in. na temat kompetencji językowych wśród potencjalnych
pracowników z terenu Małopolski. Zaletą opracowania są również podstawowe informacje z zakresu prawa pracy i kontaktów
z instytucjami odpowiedzialnymi za ten sektor w ramach administracji samorządowej różnego szczebla.

Nowoczesne usługi dla biznesu (BPO, SSC) oraz ośrodki nowych technologii

Raport „Sektor usług wspólnych, nowych technologii I badawczo-rozwojowy w Krakowie i Małopolsce 2013” (opracowanie ABSL)
to analiza jednego z najważniejszej branży inwestującej przede wszystkim w aglomeracji krakowskiej – ponad 70 firm i 25 tys miejsc
pracy zmusza do profesjonalnego spojrzenia na ten fenomen inwestycyjny ostatnich lat. Raport wymienia inwestorów z poszczególnych
sektorów usług dla biznesu i ośrodków badawczo- rozwojowych. Towarzyszy temu informacja o silnych stronach lokalizacji tego typu
przedsięwzięć w Krakowie: ponownie - znakomite źródło kadr pracowniczych, bogata oferta nieruchomości komercyjnych, dobra
komunikacja na obszarze aglomeracji, wysoka jakość życia oraz rozwijająca się współpraca biznesu z krakowskimi uczelniami. Raport,
oprócz zebrania zweryfikowanych danych na temat sektora usług biznesowych w Krakowie, jest wyraźnym wskazaniem na stale
rozwijający się potencjał lokalny, przygotowany do absorpcji nowych inwestycji tego typu – na zasadzie „dobrego przykładu” lub
doganiania konkurencji.

Oferty terenów inwestycyjnych w Krakowie i Małopolsce

Autorami raportu „Rynek nieruchomości w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym i Małopolsce 2013” jest Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie (Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego) oraz firma doradcza Knight Frank Polska. Opracowanie
to pełny przegląd dostępności terenów inwestycyjnych różnego typu (greenfield, brownfield) we wszystkich sub-regionach Małopolski,
ze specjalnym uwzględnieniem stolicy województwa. Analiza dotyczy także stanu rynku ofert powierzchni biurowej, magazynowej,
przemysłowej czy mieszkaniowej uzupełnionego o występujące na tym rynku ceny nieruchomości, tendencje i dynamikę oferty
inwestycyjnej. Niezwykle ważnym dodatkiem do opracowania jest podstawowy przewodnik po przepisach dotyczących nabywania
nieruchomości oraz ubiegania się o zezwolenie na budowę w ramach procesu inwestycyjnego.

Podręcznik – jak robić biznes w Małopolsce?

Opracowanie „How to do business in Małopolska?” to klasyczna pozycja, będąca w pewien sposób przewodnikiem i zbiorem
najważniejszych zasada i przepisów, z jakimi spotyka się każdy zagraniczny inwestor rozpoczynający działalność gospodarczą
w naszym kraju i w naszym regionie. Autorami opracowania są eksperci kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy. Opracowanie
dotyczy przepisów prawnych (zakładanie firmy), podatkowych, przepisów prawa pracy, zawierania umów (np. najmu nieruchomości),
nabywania nieruchomości itp. Całość opracowania zawiera także najważniejsze informacje ekonomiczne i społeczne na temat
Małopolski i jej mieszkańców. Tego typu zbiór aktualnych informacji cieszy się olbrzymim zainteresowaniem ze strony wszystkich
inwestorów zagranicznych , planujących działalność na terenie naszego kraju i regionu.

Informacja czyli promocja małopolskiego potencjału ekonomicznego

Najnowsze raporty opracowane na zlecenie CeBIM to kontynuacja publikacji jakie ukazują się od roku 2009 w ramach projektów

realizowanych przez instytucje tworzące Centrum. Są one wynikiem zarówno analizy zapotrzebowania na informacje ze strony
inwestorów, jak i wynikiem refleksji nad kierunkami rozwoju ekonomicznego i społecznego Małopolski – tworzenia wartościowych
i trwałych inicjatyw gospodarczych, wykorzystania możliwości jakie daje dobrze przygotowany rynek pracy oraz kreowania globalnej
marki ekonomicznej Małopolski i Krakowa.

Raporty są do pobrania na stronie CeBiM pod tym linkiem

Informacja na podstawie strony internetowej CeBiM

