Dzierżoniowska Rada Przedsiębiorców (DRP) - historia spotkań:
1. 21 listopada 2019 – uroczyste powołanie DRP, wybór zarządu, praca nad regulaminem.
2. 4 grudnia 2019 – spotkanie zarządu DRP, regulamin, omówienie tematów do pracy DRP.
3. 10 grudnia 2019 – praca warsztatowa DRP.
4. 17 grudnia 2019 – spotkanie zarządu DRP, wnioski i zadania wynikające z pracy warsztatowej.
5. 23 stycznia 2020 - spotkanie zarządu DRP z Burmistrzem m. Dzierżoniów Dariuszem Kucharskim
6. 31 stycznia 2020 – spotkanie noworoczne, prezentacja rady, rozmowy i konsultacje z przedsiębiorcami,
7. 5 lutego 2020 – planowane spotkanie DRP, wyłonienie najważniejszych zadań do realizacji w 2020,
stworzenie zespołów roboczych, które będą pracować nad zmianami oczekiwanymi
przez przedsiębiorców, działającymi na terenie miasta.

Stanowisko Dzierżoniowskiej Rady Przedsiębiorców (DRP) ws. działań dedykowanych przedsiębiorcom:

Noworoczny Koktajl 2020:
1. Spotkanie typu networking (okazja do poznania się i nawiązania kontaktów, wymiany informacji,
wizytówki niezbędne!).
2. Burmistrz podsumowuje 2019 rok i przedstawia aktualne działania miasta ukierunkowane na rozwój
przedsiębiorczości w Dzierżoniowie, w tym inf. o uchwale porządkującej przestrzeń miejską.
3. Prezentacja DRP jako organu doradczego i opiniotwórczego działającego przy Burmistrzu miasta
Dzierżoniów, warto rozmawiać z przedstawicielami DRP, przekazywać swoje uwagi i sugestie.
Stanowisko DRP ws. imprez i działań organizowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
4. Prezentacja firm otoczenia biznesu - co aktualnie się dzieje w przepisach, dostarczenie nowej wiedzy, by
przedsiębiorstwa mogły sprawnie działać i się rozwijać.
5. Teczka dla przedsiębiorcy na 2020 (ulotka - prezentacja pracowników wydziału rozwoju miasta, z kim w
jakich sprawach warto się kontaktować, aktualne materiały instytucji otoczenia biznesu, banki, firmy
szkoleniowe, dostawcy usług, itp. może ulotka z listą organizacji NGO przekaż 1% podatku dla organizacji
lokalnej).

Dzierżoniowskie Prezentacje 2020:
1. Oddzielenie Prezentacji Dzierżoniowskich od Dni Dzierżoniowa.
2. Powrót do terminu wrześniowego (sugerowany początek miesiąca).
3. Zrezygnowanie z loterii i nagrody głównej - samochodu, w ramach tego budżetu wsparcie działań na
rzecz rozwoju przedsiębiorczości (promocja nowych firm, szkolenia i konferencje dla
przedsiębiorców, organizacja konkursów o przedsiębiorczości w szkołach).

4. Nowa formuła prezentacji: ,,MIASTO dla Przedsiębiorców”, ,,PRZEDSIĘBIORCY dla mieszkańców”
1 dzień – dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu (konferencja, szkolenie, networking,
wystąpienia instytucji otoczenia biznesu z aktualną ofertą).
5. Wieczorem impreza integracyjna przy ognisku.

2 dzień dla mieszkańców:
- stawiamy na debiuty (nowe firmy funkcjonujące do 3 lat, które nie wystawiały się na
prezentacjach),
- NGO – prezentacja organizacji pozarządowych, wyróżnienia dla najbardziej aktywnych organizacji.
- PRZEDSIĘBIORCY dla mieszkańców - prezentacja firm, które wspierają wydarzenia i działania w
mieście, (społeczna odpowiedzialność biznesu – nowa kategoria nagrody?)
- STREFA EKONOMICZNA dla miasta ( prezentacja firm, oferty pracy, kontakty gdzie złożyć CV),
- CATERING - lokalne firmy,
- Smok Biznesu opracowanie nowej formuły przyznawania nagrody (kategorie firm – debiut, mikro,
duże przedsiębiorstwa), rezygnacja z wyróżnienia Smok Publiczności.
6. Prezentacje występów artystycznych dzieci i młodzieży.
7. Wieczorem dla mieszkańców koncert lub mecz PRZEDSIĘBIORCY kontra …

Informacja i komunikacja:
1.

Wypromowanie strony www.dzierzoniow.pl - zakładka „Przedsiębiorczość”
komunikacji z przedsiębiorcami.

– jako kanał

2. BAZA FIRM lokalnych + baza firm i instytucji otoczenia biznesu.
3.

Aktualności (konferencje, szkolenia, informacje niezbędne dla przedsiębiorców do prowadzenia
działalności)

Dzierżoniów, dn. 23.01.2020
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