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Dolnośląska Izba Gospodarcza 

Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska.  

 

DIG jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej, Unii Izb Łaby Odry 
współpracuje z izbami regionalnymi z całej Polski, a także z podobnymi 
organizacjami państw europejskich i USA.  

 

DIG jest jednym z głównych partnerów EUROCHAMBRES Stowarzyszenia 
Europejskich Izb Gospodarczych. 

 

DIG ściśle współpracuje z  organami samorządu lokalnego, wspólnie kreuje 
gospodarczą wizję Dolnego Śląska. 

 

DIG jest lokalnym partnerem m.in. dla Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki 
Społecznej, Ministerstwa Finansów, Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

 



Współpraca Międzynarodowa 

 DIG jako jedna z 32 izb z Czech, Niemiec i Polski działa w ramach Unii Izb 
Łaby/Odry, mającej na celu integrację obszarów przygranicznych położonych  
w dorzeczach rzek Łaby i Odry, głównie pod względem infrastrukturalnym oraz 
turystycznym.   

 29 maja b.r. w Sejmie RP organizujemy konferencję na szczeblu ministerialnym  
z udziałem przedstawicieli rządu trzech państw.  

 Głównym tematem spotkania będą nośniki transportu dlatego nadaliśmy jej tytuł:  
„ Żegluga śródlądowa na Odrze”. 

 Konferencje o podobnej tematyce odbyły się w ubiegłym roku w Berlinie we 
współpracy z niemieckim Ministerstwem do Spraw Transportu, Budownictwa  
i Rozwoju Miast oraz w Pradze w budynku Senatu przy wsparciu czeskiego 
Ministerstwa Transportu.  

 Mamy nadzieję, że konferencja przyczyni się do rozwoju i poprawy żeglowności 
rzeki Odry, co przysłuży się naszemu regionowi, krajowi i poprawie wymiany 
towarowej z Niemcami i Czechami.  

 



Realizowane Projekty 

 08.03.2011- 31.12.2012  

 

 „WZROST JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W BRANŻY 
HOTELARSKIEJ I GASTRONOMICZNEJ NA DOLNYM ŚLĄSKU”   

 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego 
wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 Instytucja finansująca: Ministerstwo Edukacji Narodowej w Warszawie 

 Instytucja realizująca projekt: Dolnośląska Izba Gospodarcza – Lider, Regionalna 
Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju – Partner. 

 Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w 
branży hotelarsko-gastronomicznej na Dolnym Śląsku, poprzez zorganizowanie 
praktyk zawodowych w hotelach i restauracjach o najwyższym standardzie w Polsce  
i Saksonii. Projekt ma duży potencjał na rozwój inicjatyw Dolnośląsko - Saksońskich, 
stanowi platformę wymiany doświadczeń, umożliwia nawiązanie współpracy  
i wykreowanie dalszych wspólnych przedsięwzięć.  

 BUDŻET PROJEKTU: 687 024 PLN 

 

 



Realizowane Projekty 
 

 

 01.10.2012- 31.12.2013 

 

 „PROMOCJA TURYSTYCZNA DLA TERENÓW WIEJSKICH WZDŁUŻ 
POLSKO-NIEMIECKIEJ GRANICY”  

 w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska- Saksonia 
2007-2013. Projekt realizowany wraz z międzynarodową grupą partnerów: 
Sandstein NeueMedien GmbH (Partner Wiodący), Dolnośląskim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (DODR) oraz Marketing-Gesellschaft 
Oberlausitz-Niederschlesien GmbH. 

 Celem projektu jest m.in. zniesienie różnic pomiędzy regionami poprzez stworzenie 
wielojęzycznej strony internetowej, promującej zarówno tereny polskie, jak i 
niemieckie. Ta transgraniczna koncepcja pozwoli na stworzenie nowych kooperacji 
i zniesienie barier.  

 BUDŻET PROJEKTU: 1 301 876 EURO 

 

 



Realizowane Projekty 
 01.02.2012.- 30.10.2013 

 

 „AKADEMIA BRANŻY HOTELARSKIEJ, RESTAURACYJNEJ I 
UZDROWISKOWEJ – KOMPLEKSOWE SZKOLENIA PODNOSZĄCE 
KWALIFIKACJE ZAWODOWE I ZNAJOMOŚĆ JĘZ.OBCYCH 
PRACOWNIKÓW”  

 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowego 
wkładu publicznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 

 Instytucja realizująca projekt: Dolnośląska Izba Gospodarcza – Lider, Regionalna 
Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju – Partner. 

 Projekt  zakładający przeszkolenie 90 osób w branży HRU. Szkolenia będą 
obejmowały naukę języków obcych oraz najnowszych standardów UE. Korzyści: 
wyższe standardy obsługi klienta, większa stabilność zawodowa, wyższe 
kwalifikacje zawodowe, aktywizacja osób pracujących, szansa na wyższą stopę 
życiową, awans- co w konsekwencji wpłynie na rozwój gosp. regionu. 

 BUDŻET PROJEKTU: 991 686 PLN 

 



Dlaczego warto być członkiem DIG? 

Dzięki członkostwu w DIG otrzymują Państwo: 

 

 wsparcie w podejmowanych działaniach najsilniejszej organizacji samorządu 
gospodarczego w regionie 

 dostęp do najświeższych informacji z zakresu gospodarki regionalnej, środków 
pomocowych, inicjatyw legislacyjnych, wymogów Unii Europejskiej,  

 dostęp do informacji o aktualnych środkach pomocowych z funduszy 
europejskich, i innych możliwościach pozyskiwania źródeł finansowania 

 dostęp do bezpłatnych szkoleń i konsultacji, 

 możliwość udziału w licznych spotkaniach organizowanych przez DIG,  

 możliwość promocji wśród członków DIG  

 możliwość udziału w międzynarodowej współpracy  gospodarczej 
wspomaganej przez DIG.  



 Członkowie DIG  - struktura 

89%

8%3%

89 % -firmy małe do 50 

pracowników 

8 % - firmy średnie  

od 50 do 250 pracowników 

3% - firmy duże pow.  

250 pracowników 



 

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA 

ul. Świdnicka 39,  

50-029 Wrocław,  

Polska    

 tel. (+48 71) 372 44 91;   

fax (+48 71) 343 45 97        

    www.dig.wroc.pl,  

e-mail: biuro@dig.wroc.pl 

 


