Najważniejsze informacje o Gminie

Dzierżoniów to średniej wielkości miasto, malowniczo położone
u stóp Gór Sowich, w województwie Dolnośląskim. Obecnie
zamieszkuje je trzydzieści trzy tysiące mieszkańców.
Dzierżoniów jest siedzibą władz powiatu dzierżoniowskiego,
władz miasta Dzierżoniowa oraz władz gminy wiejskiej
Dzierżoniów.
Najważniejsze dane statystyczne:
Miejscowość - Dzierżoniów
Powierzchnia miejscowości - 20,07 km2
Ludność - 30.442 os. (osoby zameldowane na pobyt stały)
Ludność w wieku produkcyjnym - 16.848 os.

Miasto położone jest na szlaku ważnych dróg łączących Dzierżoniów z Wrocławiem,
Świdnicą, Ząbkowicami Śląskimi, Kłodzkiem i Nową Rudą, w obszarze oddziaływań
dwóch obszarów funkcjonalnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Wrocławskiego
Obszaru Metropolitalnego.

Pod względem gospodarczym Dzierżoniów, podobnie jak i cały region, związany był
przez setki lat z przemysłem włókienniczym. W XX wieku bardzo duże znaczenie
odegrał tu również przemysł elektroniczny - Zakłady radiowe „Diora” do dziś
kojarzone są z naszym miastem.
Obecnie na terenie miasta działają podmioty, wytwarzające innowacyjne na skalę
światową produkty dla najlepszych światowych firm, jak: BMW, Volkswagen,
Mitsubishi, Opel, Daimler Benz-Mercedes, Nokia, Motorolla, Samsung, Sony Ericsson,
Bosch, Philips, Boeing Commercial Airplanes, Lockheed Martin Corporation. Swoją
lokalizację znalazły u nas firmy branży elektronicznej, chemicznej, lotniczej,
motoryzacyjnej i elektromobilności, elektrycznej, elektrotechnicznej i
elektromechanicznej.
W 2019 roku w Dzierżoniowie powstało Centralne Laboratorium Badawczo SELENA
Labs, dzięki czemu nasze miasto ponownie, jak za czasów Diory, stało się miejscem
wytwarzania nowych technologii i produktów, które trafiają na światowe rynki.
Największe firmy skupione są głównie w dzierżoniowskiej podstrefie w ramach
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. Podstrefa funkcjonuje
w naszym mieście od 1997 roku i jest obecnie największym pracodawcą w regionie,
zatrudniającym blisko 2.500 osób.
Dobra lokalizacja, zrównoważony i dynamiczny rozwój miasta, utrzymujący się
dzięki przemyślanym inwestycjom, ciągle rozrastająca się Dzierżoniowska Podstrefa,
bogaty system wsparcia inwestora – to najważniejsze czynniki, które sprawiają że
Dzierżoniów jest atrakcyjnym miejscem do prowadzenia biznesu.

Najwa?niejsze nagrody i wyró?nienia, które otrzyma? Dzier?oniów:
Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom/ Professional, friendly comune for
investors
Lider Zarządzania w Samorządzie Gminnym/ Leader of Managment

Europejska Nagroda Jakości EFQM/ European Quality Award EFQM
Google eMiasto dla najbardziej przedsiębiorczego miasta online w
województwie/ Google e-city for the most enterprising city in the province
Najlepszy Samorząd Dziesięciolecia/ Best local government for the decade
Lider Rozwoju Regionalnego/ Leader of Regional development
Dolnośląski Gryf- Nagroda Gospodarcza/ economic prize
Nagroda dla samorządów za szczególne sukcesy we współpracy z biznesem/
Award for local governments for special successes in cooperation with business
Certyfikat Gmina Przyjazna Inwestorowi/ Certificate Investor Friendly Commune
Gminne Centrum Obsługi Inwestora – Certyfikowany Partner DAWG Sp. z o.o.
/Municipal Investor Assistance Center - Certified Partner of DAWG Sp. z o.o.
(Lower Silesian Economic Cooperation Agency)
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