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Centrum obsługi inwestora

Przy Urzędzie Miasta Częstochowy funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestora,
które koordynuje proces pozyskiwania oraz współpracy z inwestorami.
Swoje działania Centrum podejmuje w celu stworzenia przyjaznego klimatu
dla biznesu oraz ciągłego inicjowania rozwoju społeczno - gospodarczego
Częstochowy.
Działalność Centrum Obsługi Inwestora skierowana jest do wszystkich
zainteresowanych rozwojem biznesu w Częstochowie, poczynając od małych
zamierzeń budowlanych, poprzez lokalizacje centrów nowoczesnych usług, a
kończąc na wielkich przedsięwzięciach inwestycyjnych. W każdym z
przypadków inwestor może liczyć na fachową i szybką pomoc.
Wydział Funduszy Europejskich i
Rozwoju Urząd Miasta
Częstochowy
ul. Waszyngtona 5
42-217 Częstochowa
pokój nr 112

Centrum Obsługi Inwestora
tel. 34 3707 212
34 3707 213
34 3707-216
34 3707-788
e-mail: coi@czestochowa.um.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów
Poniedziałek 07.30 - 15.30
Wtorek 07.30 - 15.30

Środa 07.30 - 15.30
Czwartek 07.30 - 15.30
Piątek 07.30 - 15.30

Częstochowskie Centrum Obsługi Inwestora odpowiedzialne jest m.in. za:

wsparcie i koordynowanie działań w zakresie obsługi inwestorów i
procesów inwestycyjnych;
inicjowanie zmian organizacyjnych usprawniających obsługę
przedsiębiorców i inwestorów;
współdziałanie z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną SA;
stałą współpracę z instytucjami otoczenia biznesu oraz środowiskiem
gospodarczym i reagowaniem na jego potrzeby;
inicjowanie działań pomocowych dla przedsiębiorców;
przygotowanie, promocję i analizę ofert inwestycyjnych miasta;
analizę możliwości współpracy z potencjalnymi inwestorami krajowymi i
zagranicznymi oraz nawiązywanie z nimi kontaktów;
realizację obsługi poinwestycyjnej przedsiębiorców, także w zakresie
pozyskiwania i kształcenia kadr;
COI jest także Centrum Lepszych Miejsc Pracy;
koordynację Programu Teraz Lepsza Praca znajdującego się bazie
Innowacji Polskiego Funduszu Rozwoju;
przyznawanie stypendiów w ramach Programu „Dostępny lekarz” oraz
dotacji dla uczelni wyższych w ramach programu „Akademicka
Częstochowa”;
promocję szkolnictwa technicznego na poziomie szkół średnich w
ramach projektu „Zawodowa Częstochowa”.

OBSADA CENTRUM

Anna TYMOSHENKO
Kierownik Centrum
tel. +48 34 3707 213
+48 605 313 604
e-mail: atymoshenko@czestochowa.um.gov.pl
Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Miasta Częstochowy
Koordynacja programu: TERAZ LEPSZA PRACA
Koordynacja programu: DOSTĘPNY LEKARZ
Koordynacja programu: ZAWODOWA CZĘSTOCHOWA

Beata STRYJEWSKA
Starszy Inspektor
tel. +48 34 3707 788
+48 669 470 822
e-mail: bstryjewska@czestochowa.um.gov.pl
Organizacja konkursu: PROMOTOR CZĘSTOCHOWSKIEJ GOSPODARKI

Magdalena WYTRZYMAŁA
Podinspektor
tel. +48 34 3707 788
e-mail: mwytrzymala@czestochowa.um.gov.pl

Koordynacja: programu: AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA

