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To nas wyróżnia:
W godzinę do Lotniska Chopina
Doskonała komunikacja z Warszawą
Położenie w centrum Polski

RADOM – BLIŻEJ SUKCESU
Główne dane

Opis położenia

Powierzchnia:

Radom jest miastem leżącym w sercu Polski,
w województwie mazowieckim. Bliskość położonej
o mniej niż 100 km Warszawy zapewnia Radomiowi
styczność z wiodącym ośrodkiem biznesowym Europy
Środkowo-Wschodniej.

»» Radom: 112 km2
»» Województwo mazowieckie: 35 558 km2
Ludność:
»» Radom: 220 000
»» Radom i okolice: 600 000
Komunikacja:
»» Lotnicza: czas podróży do największego lotniska
w Polsce zajmuje godzinę. Lotnisko Chopina
obsługuje około 180 rejsów zagranicznych (w tym
transkontynentalnych) i ponad 20 krajowych dziennie.
W 2014 r. planowane jest ukończenie przekształcenia
lotniska wojskowego Radom Sadków dla celów
cywilnych.
»» Drogowa: przez Radom biegną trzy drogi
międzynarodowe i krajowe łączące Gdańsk,
Warszawę i Kraków, Rzeszów oraz Lublin.
»» Kolejowa: Radom leży na skrzyżowaniu linii
kolejowych prowadzących do Warszawy, Krakowa,
Łodzi i Lublina. Planowana na 2013 r. modernizacja
linii kolejowej skróci czas podróży do Warszawy
do kilkudziesięciu minut.
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Wybrane połączenia lotnicze (Lotnisko Chopina)
Kierunek

Czas

Liczba lotów
tygodniowo

110 min.

55

Frankfurt

60 min.

48

Paryż

90 min.

45*

120 min.

35*

90 min.

30

Rzym

150 min.

16

Madryt

195 min.

5

Londyn

Bruksela
Kopenhaga

Źródło: Dane na podstawie rozkładu lotów Lotniska Chopina
w Warszawie
*częstotliwość lotów zmienia się okresowo

Dostępność
»» Miasto znajduje się na przecięciu najważniejszych
krajowych tras drogowych i kolejowych łączących
ośrodki o znaczeniu biznesowym, naukowym
i kulturowym. Dzięki dobrze rozbudowanej
infrastrukturze drogowej Radom jest doskonale
skomunikowany z Warszawą, Krakowem, Łodzią,
Lublinem i Rzeszowem.
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To nas wyróżnia:
Atrakcyjne warunki życia
Konkurencyjne stawki najmu powierzchni
biurowej
Wsparcie lokalnych władz oraz dostępność ulg
i preferencji

MIEJSCE DLA CIEBIE
Atrakcyjne warunki życia
Zdecydowanie niższe koszty życia stawiają Radom
w pozycji silnego konkurenta w stosunku do innych miast.

Rynek nieruchomości komercyjnych
»» Atrakcyjne koszty najmu w porównaniu z Warszawą,
Krakowem, Wrocławiem i Łodzią.
»» Obecność dużych Inwestorów: Iron Mountain, Europe
Calling, AIG/Lincoln, Grupa Capital Park.
»» Zainteresowanie ze strony firm poszukujących
nowych, rozwojowych lokalizacji.
»» Inwestycja AIG/Lincoln dostarczy 10 000 m2
nowoczesnej powierzchni biurowej
po konkurencyjnych stawkach.

Radom Office Park

Średnia cena wynajmu mieszkania w wybranych
miastach (Euro/m2)
15

Średni koszt wynajmu powierzchni biurowej
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Źródło: www.oferty.net/nieruchomosci, 30.01.2012
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Źródło: Colliers International Polska

ONI POSTAWILI NA RADOM
Granty
»» Ulgi i preferencje w wysokości do 50% wartości
nakładów inwestycyjnych.
»» Zwolnienia z podatku od nieruchomości i środków
transportowych na okres od 1 roku do 5 lat.
»» Ulgi i bonifikaty dotyczące dzierżawy gruntów.

Tarnobrzeska Specjalna Strefa
Ekonomiczna
»» Trzecia największa strefa ekonomiczna w Polsce
– 38 ha do dyspozycji potencjalnych inwestorów.
»» Kompletna infrastruktura przemysłowa.
»» Pomoc w wysokości do 50% nakładów
inwestycyjnych.
»» Ulgi w podatku dochodowym.

Forum Radomskich Inwestycji
»» Inicjatywa stanowi bazę danych na temat
realizowanych w Radomiu inwestycji.
www.inwestycje.radom.pl

Centrum Przetwarzania Danych
Ministerstwa Finansów
Data rozpoczęcia działalności: 2010 r.
Wykonywane procesy:
»» Administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną.
»» Dostarczanie środowiska teleinformatycznego.
»» Zarządzanie pojemnością środowiska
teleinformatycznego.
»» Zarządzanie poziomem usług teleinformatycznych.

Iron Mountain – Centrum
Przetwarzania Danych
Data rozpoczęcia działalności: 2009 r.
Wykonywane procesy:
»» Archiwizacja dokumentów.
»» Zarządzanie i przechowywanie kopii zapasowych.
»» Zasilanie informacjami systemów.

Europe Calling – Międzynarodowe
Call Centre
Data rozpoczęcia działalności: 2010 r.
Wykonywane procesy:
»» Obsługa klienta.
»» Realizacja akcji sprzedażowych.
»» Badania marketingowe oraz windykacyjne.
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Deklarowana znajomość języków obcych wśród
radomskich studentów

To nas wyróżnia:
Niskie koszty pracy
Techniczny potencjał kadrowy
Konkurencyjne wymagania płacowe

angielski

96%

niemiecki

63%

rosyjski

33%

pozostałe

17%

Źródło: dane na podstawie sondażu Hays Poland

NASI LUDZIE, TWÓJ SUKCES
Rynek pracy
»» Nawet do 50% niższe koszty pracy w porównaniu
z Warszawą i Krakowem.
»» Zdecydowanie niższe koszty pracy w telefonicznych
centrach obsługi w porównaniu z Warszawą
i Krakowem.
»» Konkurencyjne wymagania płacowe wśród
studentów.
»» 65% mieszkańców w wieku produkcyjnym.
»» Ponad 16% ludności w wieku 20-29 lat.
»» Obecność szkół o profilu lingwistycznym.

Odsetek studentów deklarujących wymagania płacowe
na poziomie niższym niż 710 Euro brutto miesięcznie

17% Warszawa
36% Kraków
86% Radom
0%

50%

100%

Źródło: dane na podstawie sondażu Hays Poland

Miesięczne koszty pracy w Euro: Warszawa i Radom
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0

Źródło: GUS, 2010
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Radom – drugi po Warszawie
ośrodek kształcenia na Mazowszu
»» Ważny ośrodek akademicki na Mazowszu:
20 uczelni wyższych oraz uznane techniczne szkoły
średnie.
»» 16% wszystkich absolwentów to absolwenci
studiów ekonomicznych.
»» 19% wszystkich absolwentów to absolwenci
studiów technicznych.

Absolwenci Politechniki Radomskiej
(wybrane kierunki)

3%
23%

10%
12%

»» 26 ośrodków edukacyjnych na poziomie szkolnictwa
średniego.
»» 37% absolwentów gimnazjum wybiera technika.

Radom
Województwo mazowieckie

24%

29%

Liczba studentów
15 000
324 000

Liczba uczniów szkół średnich w Radomiu
Licea ogólnokształcące

6 344

Informatyka
i Matematyka

Ekonomia

Zasadnicze szkoły zawodowe

1 865

Administracja

Kierunki Techniczne

Technika

6 039

Transport

Pozostałe

Licea profilowane
Źródło: System Informacji Oświatowej

244
Źródło: Politechnika Radomska
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NAUKA, BIZNES, WSPÓŁPRACA
Politechnika Radomska
»» Liczne nagrody i osiągnięcia.

Zespół Szkół Ekonomicznych

„Swoją przyszłość wiążę z miastem
Radom, miastem, które posiada duży
potencjał, niestety nieodkryty jeszcze
w pełni przez inwestorów.”

»» Studenckie programy wymiany UE.

Student Ekonomii

»» Aktywna współpraca z lokalnym biznesem.
»» Zmotywowani studenci.

Zespół Szkół Technicznych
»» Szeroka współpraca z biznesem.

Zespół Szkół Elektronicznych
»» 1. miejsce w województwie mazowieckim
w Ogólnopolskim Rankingu Techników 2012.

„Dzięki przynależności do kół naukowych
działających na wydziale mogę odbyć
praktyki w największych firmach
informatycznych, takich jak Microsoft.”
Student Informatyki

Najwyżej cenione czynniki zawodowe wśród studentów
Politechniki Radomskiej
profesjonalne szkolenia i rozwój

41%

możliwość utrzymania równowagi
pomiędzy pracą a życiem prywatnym

46%

bezpieczeństwo zatrudnienia

40%

„Doskonale wyposażone laboratoria,
wykwalifikowana kadra naukowa
i praktyki zawodowe są podstawą zdobycia
gruntownego wykształcenia.”

przyjazne środowisko pracy

41%

Student Mechaniki

Źródło: dane na podstawie sondażu Hays Poland
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Microsoft Global Forum – Zespół Szkół
Technicznych z tytułem Pathfinder
School.

Innowacyjne metody nauczania
– stoisko Zespołu Szkół Technicznych.

Koncertowa Sala Kameralna – miejsce
licznych występów i spotkań.

Politechnika Radomska

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Politechnika Radomska ze względu
na akredytowane laboratoria,
wyposażone w najnowszy sprzęt,
pozwala kształcić studentów
na najwyższym poziomie.

Szkoła uczestniczy w wymianach
studenckich w ramach UE,
umożliwiając studentom poznawanie
innych kultur i języków oraz
zdobywanie doświadczeń
w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Uczniowie ZST mogą przyglądać
się pracy fachowców z najlepszych
firm działających na terenie Polski.
Należą do nich m.in. Microsoft,
Konsorcjum FEN, Novell Polska,
NTT System, Stream Data, Ośrodek
Edukacji Informatycznej i Zastosowań
Komputerów.

Zaangażowanie i zdolności studentów
Politechniki są źródłem wielu
osiągnięć, wśród których warto
wymienić:
»» Finał Imagine Cup 2010 – konkurs
technologiczny organizowany przez
firmę Microsoft.
»» Nagrodę główną w finale konkursu
informatycznego „Poszukujemy
Talentów” w 2011 roku.
»» Złote medale podczas
Międzynarodowych targów obuwia
i wyrobów ze skóry w Poznaniu
w 2010 roku.
»» Złoty medal i Dyplom Uznania
za kolekcję Euro 2012 oczami
projektantów w 2011 roku.

Przy współudziale największych
firm z rynku IT, ZST od kilku lat
systematycznie przygotowuje bogaty
program prezentujący najnowsze
osiągnięcia w branży IT.

Zespół Szkół Elektronicznych
Szkoła została wyróżniona
za osiągnięcia w dziedzinie edukacji
technicznej oraz we wprowadzaniu
innowacji.

W roku 2011 ZST uruchomił
Laboratorium Nowoczesnych
Technologii, w którym można testować
sprzęt informatyczny dostarczany
przez czołowych producentów. Jest
ono otwarte dla każdego, kto zechce
uczestniczyć w takich pracach.
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To nas wyróżnia:
20 interesujących wydarzeń kulturalnych w ciągu tygodnia
Największy w Polsce Air Show
Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym

W WOLNYCH CHWILACH
Jedna z wielu lokalnych
warzelni piwa, gdzie
rozsmakować się
można w browarniczych
specjałach.

Na peryferiach miasta
znajduje się jeden
z największych
obszarowo skansenów
w Polsce.

Miasto dysponuje
wieloma obiektami,
które zachęcają
do uprawiania sportu.
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Międzynarodowe
Pokazy Lotnicze
Air Show, które uznaje
się za największe
w tej części Europy,
gromadzą co dwa lata
tłumy miłośników
precyzyjnego pilotażu
i zaawansowanej
techniki lotniczej.

Odbywające się co
roku we wrześniu
Święto Chleba stanowi
wspaniałą okazję
dla ludzi spragnionych
zabawy i wypoczynku
na wolnym powietrzu.

Muzeum Sztuki
Współczesnej
„Elektrownia"
pod patronatem
Andrzeja Wajdy.

Festiwal Muzyki
Dawnej odbywa
się każdego roku w
październiku. Gości
znakomite osobowości
z kraju i zagranicy.

Festiwal
Gombrowiczowski,
organizowany co
dwa lata jesienią,
obfituje w wydarzenia
łączące teatr, naukę,
publicystykę, sztuki
plastyczne, muzykę
oraz film.
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OPIEKA NAD INWESTOREM
Inwestorzy

Urząd Miasta w Radomiu
Biuro Obsługi Inwestora

Radom posiada silne zaplecze
ekonomiczne w postaci ponad
25 000 podmiotów gospodarczych,
wokół których funkcjonuje
rozbudowana sieć instytucji
okołobiznesowych, organizacji
gospodarczych, banków, towarzystw
ubezpieczeniowych oraz firm
leasingowych.

Ul. Żeromskiego 53
www.radom.pl
e-mail: coi@umradom.pl
Rafał Grzeszczyk
Obsługa Inwestora
telefon: +48 362 03 32
e-mail: r.grzeszczyk@umradom.pl

Marcin Kucharski
Projekty Unijne i Pomoc w Rozpoczęciu
Działalności
telefon: +48 362 03 58
e-mail: m.kucharski@umradom.pl
Michał Wolski
Wsparcie Inwestycyjne
telefon: +48 362 05 38
e-mail: m.wolski@umradom.pl
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PARTNERZY MERYTORYCZNI
PwC jest wiodącą organizacją świadczącą profesjonalne usługi
doradcze. Zespół PwC ds. konsultingu wspiera swoich klientów
w zakresie wdrożenia rozwiązań strategicznych i operacyjnych.
Nasza oferta jest kierowana do firm działających we wszystkich
sektorach gospodarki – zarówno do największych koncernów,
jak i lokalnych przedsiębiorstw rodzinnych.
Zlokalizowany w Polsce Zespół PwC SSC/BPO na kraje regionu
Europy Środkowo-Wschodniej wspiera wielu międzynarodowych
klientów w zakładaniu i prowadzeniu udanych i efektywnych
kosztowo operacji offshoringu.

HAYS Poland jest firmą doradztwa personalnego oferującą
usługi w zakresie rekrutacji specjalistycznej, doradztwa
HR, outplacementu, executive search, recruitment process
outsourcing, IT contracting oraz digital & creative. Świadczymy
usługi w sektorach prywatnym i publicznym, realizując projekty
do pracy stałej, tymczasowej oraz na kontrakt. HAYS Poland
posiada szerokie doświadczenie w rekrutacji specjalistów
dla centrów SSC/BPO w całej Polsce.
+22 584 56 50
www.hays.pl

+22 523 40 00
www.pwc.pl

Colliers International jest obecnie trzecią największą na świecie
firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości
poprzez sieć 512 biur w 61 krajach. W Polsce firma zatrudnia
ponad 160 osób w trzech biurach zlokalizowanych
w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Polski oddział świadczy
szeroki wachlarz usług w zakresie nieruchomości, a nasi
specjaliści dostarczają rozwiązania oparte na doświadczeniu
i kompleksowej wiedzy rynkowej.
+22 331 78 00
www.colliers.com

ASPIRE zrzesza spółki branży IT&BPS w Polsce. Łączy siły
największych graczy z regionu w celu wypracowania wspólnej
strategii w propagowaniu i rozwijaniu branży usług IT&BPS.
ASPIRE pomaga biznesowi prezentować spójne stanowisko
wobec władz państwowych, instytucji edukacyjnych i innych,
by podkreślić kluczowe znaczenie sektora dla gospodarki
narodowej i innych gospodarek regionu.
+12 426 25 35
www.aspire.org.pl

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ)
powstała w 2003 r. w rezultacie połączenia Państwowej Agencji
Inwestycji Zagranicznych i Polskiej Agencji Informacyjnej.
Do najważniejszych zadań PAIiIZ należy zachęcanie
zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Polsce,
pomoc przy wyszukiwaniu atrakcyjnych lokalizacji dla inwestycji,
doradztwo na każdym etapie procesu inwestycyjnego oraz pomoc
przy interpretacji przepisów i regulacji prawnych.
+22 334 98 75
www.paiz.gov.pl

AIG/Lincoln to jedna z wiodących firm deweloperskich działających
w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Firma świadczy również
usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami.
Z bogatym portfolio niezwykłych projektów, AIG/Lincoln stale
dostarcza inteligentnie zaprojektowane budynki odpowiadające
nowoczesnym standardom wymaganym przez międzynarodowych
klientów. Firma AIG/Lincoln zrealizowała ponad 50 projektów
w Europie, w tym obiekty biurowe, magazynowe, centra handlowe
oraz osiedla mieszkaniowe.
+48 22 564 50 00
www.aiglincoln.com.pl
MOŻLIWOŚCI W TWOIM ZASIĘGU
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www.radom.pl

