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Przedstawiciele administracji centralnej oraz lokalnej, a także ﬁrmy z polskim i zagranicznym kapitałem spotkały
się 6 grudnia w Warszawie, aby nagrodzić wyróżniających się inwestorów oraz eksporterów, których w 2016 roku
wsparła Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ). Jubileuszowa, dziesiąta edycja nagród
PAIiIZ, zbiega się w czasie z końcem roku, który zaowocował realizacją kluczowych dla polskiej gospodarki
projektów inwestycjach i pro-eksportowych przy udziale Agencji.
2016 rok to dla PAIiIZ czas bardzo intensywnej pracy. Jej efektem było ogłoszenie i rozpoczęcie realizacji wielu
strategicznych projektów inwestycyjnych z segmentu przemysłowego oraz usługowego. Właśnie one znalazły się
wśród tegorocznych nominowanych do nagród PAIiIZ, które Agencja przyznała w sześciu kategoriach. - W 2016 r.
pozyskaliśmy dla Polski inwestycje o wartości 1,3 mld euro i pomogliśmy stworzyć 12 000 nowych miejsc pracy mówił prezes PAIiIZ Tomasz Pisula.
Rywalizacja o nagrodę dla inwestycji o największej wartości była w tym roku wyjątkowo zacięta. Wśród
nominowanych znaleźli się: polski producent płyt drewnopochodnych TANNE, wytwórca lotniczych łopatek
turbinowych Safran Transmission Systems Poland, a także prowadzący gigantyczne projekty o wartości
przekraczającej 1 mld euro, LG Chem Wrocław Energy oraz Mercedes, który ﬁnalnie zwyciężył w tej kategorii.
Nagrodę z rąk wiceministra rozwoju Tadeusza Kościńskiego odebrał prezes Mercedes-Benz Manufacturing Polska,
Andreas Schenkel.
Zarówno nominowani w poprzedniej kategorii Tanne, jak i LG Chem Wrocław Energy, a także producent
przewodów samochodowych Borges oraz CH2M Polska Service, znależli się w półﬁnale do nagrody w kategorii
„Inwestycja, która w 2016 roku wygenerowała najwięcej miejsc pracy”. I to właśnie do CH2M Polska Services,
która zrealizowała projekt z obszaru nowoczesnych usług dla biznesu, otrzymała od PAIiIZ nagrodę. Na
lokalizację inwestycji wartej 1,5 mln euro, inwestor z USA wybrał Kraków. Zatrudni tam aż 800 profesjonalistów,
tworząc wspólnie z nimi Globalne Centrum Projektowo - Inżynieryjne, a także Centrum Usług Wspólnych.
W Planie na Rzecz Opowiedzianego Rozwoju szczególne miejsce zajmuje wspieranie podmiotów innowacyjnych.
Dlatego również PAIiIZ nagradza inwestorów, wyróżniających się implementacją nowoczesnych technologii. W
tym roku wyróżnienie przypadło LG Chem Wrocław Energy, a ﬁrma otrzymała je z rąk wiceminister rozwoju
Jadwigi Emilewicz. Wychodząc naprzeciw rosnącemu popytowi na samochody elektryczne, koreański gigant
wybrał Polskę, aby w niej produkować baterie i komponenty do aut przyszłości, zatrudniając przy tym projekcie
blisko 730 osób. O tę nagrodę rywalizował także brytyjski inwestor Red Embedded Cosulting, który realizuje w
Polsce projekt z obszaru B+R dla sektora telewizji cyfrowej.
Wzmacniając sukcesywnie ofertę wsparcia dla polskich ﬁrm zainteresowanych zagraniczną ekspansją, już kolejny
rok z rzędu PAIiIZ nagradza polskie ﬁrmy odnoszące sukcesy za granicą. Za „Dynamikę ekspansji” nominację
otrzymało dwóch polskich inwestorów zagranicznych: Gamedesire oraz Eskom IT. Obie ﬁrmy łączy aktywność w
obszarze IT, a także wybór Londynu na lokalizację swojej inwestycji. Nagroda powędrowała do drugiej z nich,
czyli Eskom IT, która w stolicy Wielkiej Brytanii otworzył swój oddział zajmujący się administrowaniem
infrastrukturą informatyczną dla klientów. Uhonorowano również producenta torebek, ﬁrmę Goshico, czyli
jednego z laureatów organizowanej przez PAIiIZ w listopadzie tego roku wystawy „Designed in Poland” w
Bukareszcie.
Co roku PAIiIZ wręcza również nagrody specjalne. Wyróżnienie za całokształt działalności w Polsce w 2016 roku
otrzymała ﬁrma 3M Poland, która towarzyszy naszemu krajowi praktycznie od momentu transformacji. Dziś,
zatrudnia już 2,9 tys. pracowników w kilku polskich miastach, w tym we Wrocławiu, gdzie działa największe
centrum produkcyjne na świecie tej korporacji. O ﬁrmie z uznaniem opowiadał wiceminister rozwoju Adam
Hamryszczak, wręczając statuetkę Sebastianowi Aranie, Dyrektorowi Genrealnemu 3M w Polsce. Nagroda
specjalna - tym razem - dla ﬁrmy z otoczenia biznesu, powędrowała również do Wiktora Doktóra, prezesa
Fundacji ProProgressio. Fundacja otrzymała wyróżnienie za promocję wiedzy o sektorze nowoczesnych usług dla
biznesu w Polsce, a także Polski wśród światowych inwestorów z tego segmentu, których projekty dominują w
porfolio PAIiIZ.
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