Szanowni Państwo,
Zapraszamy do współpracy,
do zainwestowania na terenie
powiatu ryckiego. Państwa
potencjał ekonomiczny,
wspólne pomysły, nasze atuty,
przychylność władz samorządowych i urzędów
pomogą nam osiągnąć wspólny sukces.
Wystartujmy z biznesem w powiecie ryckim!
Stanisław Jagiełło
Starosta Rycki

Starostwo Powiatowe w Rykach
ul. Leona Wyczółkowskiego 10 A
08-500 Ryki
tel.: 81 865 74 50
faks: 81 865 19 66

kłoczew

e-mail: starostwo@ryki.powiat.pl
www.ryki.powiat.pl
www.wystartujzbiznesem.pl

Ulotka informacyjna powstała w ramach projektu pn. „Wystartuj
z biznesem – Promocja powiatu ryckiego narzędziem rozwoju lokalnego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013
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Powiat rycki – Wystartuj z biznesem

Dlaczego my?

Kim jesteśmy?

Tradycje wojskowe regionu, a w szczególności funkcjonująca w Dęblinie Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych wraz z lotniskiem
wojskowym, pozytywnie oddziałują na rozwój firm zapewniających
zaplecze dla wojska i lotnictwa.

Powiat rycki, ze względu na korzystne położenie, dogodny dojazd,
bogatą i wciąż rozbudowywaną infrastrukturę, czyste środowisko
oraz złoża surowców naturalnych, jest doskonałym miejscem do inwestowania.

Międzynarodowym kontaktom gospodarczym sprzyjają stosunkowo niewielkie odległości dzielące powiat od przejść granicznych
z Białorusią i Ukrainą. Do Sławatycz - 144 kilometry, do przejść w Dorohusku –160 km i Hrebennem – 186 km.

Położony jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego. Sąsiaduje z powiatami: łukowskim, lubartowskim, puławskim, a jego zachodnią granicę stanowi województwo mazowieckie.
Tworzą go: miasto Dęblin, miasto i gmina Ryki oraz gminy wiejskie:
Kłoczew, Nowodwór, Stężyca i Ułęż.
Przez teren powiatu ryckiego przebiegają ważne szlaki komunikacyjne m.in. droga krajowa S17 oraz trasy kolejowe nr 7 i 26 . Droga
S17 zostanie poddana w najbliższym czasie przebudowie, co pozwoli uzyskać wygodne, szybkie i bezpieczne połączenie ze stolicą
kraju i województwa oraz wschodnią granicą państwa.
Dogodna lokalizacja powiatu sprzyja rozwojowi biznesu. Od Warszawy powiat oddalony jest o 103 kilometry, od Lublina o 65. Blisko
stąd do międzynarodowego portu lotniczego Lublin - Świdnik. Dojedziemy do niego w 60 minut. Natomiast dojazd na Okęcie zajmuje
dwie godziny.

Niepowtarzalne krajobrazy powiat rycki zawdzięcza m.in. rzece Wisła i Wieprz, licznym stawom i lasom. To ogromny potencjał do rozwoju, turystyki i agroturystyki. Cennym elementem zachęcającym
do spędzenia czasu na terenie powiatu są z pewnością liczne zespoły pałacowo-parkowe oraz zabytki architektury sakralnej.

Co nas wyróżnia?
Wiodącą gałęzią gospodarki gmin tworzących powiat jest nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze. Na potrzeby przetwórni
uprawiane są przede wszystkim owoce miękkie, takie jak: truskawki, maliny, porzeczki i wiśnie.
Wyjątkowe warunki naturalne, a także dbałość o ochronę środowiska sprawiają, że region jest idealnym miejscem dla rozwoju
ekologicznej produkcji. Czysta woda i dobre gleby, pozwalają na
uprawę ziół, z których wytwarzane są naturalne leki. Na terenie
powiatu ryckiego produkowana jest także ekologiczna, certyfikowana żywność, rozwija się produkcja energetyki odnawialnej
i agroturystyka.
Gospodarka powiatu ryckiego to nie tylko przedsiębiorstwa rolno-spożywcze. Znajdują się tu także: różnej wielkości przedsiębiorstwa z branży budowlanej, chemicznej, wentylacyjnej, metalowej
i transportowej. Zakłady działające na terenie powiatu, są stale
modernizowane. Przedsiębiorcy wdrażają najnowsze technologie
i europejskie systemy kontroli jakości. Zlokalizowana tu uprawa
róż i anturium, uznawana jest za jedną z najnowocześniejszych
na świecie, a ryckie sery od wielu lat goszczą na sklepowych półkach zarówno w kraju jak i zagranicą. Dzięki licznym kompleksom
stawów doskonale rozwija sie hodowla karpia. Rozwojowi każdej
z gałęzi gospodarki sprzyja jeden z największych w kraju – węzeł
kolejowy w Dęblinie.

Władze samorządowe dokładają starań, aby gminy stawały się coraz
bardziej konkurencyjne. Inwestycje w dużej mierze finansowanie
ze środków Unii Europejskiej wpływają korzystnie na komfort i jakość życia mieszkańców oraz prowadzenie biznesu. Stale zwiększa
się liczba nowych i zmodernizowanych dróg, magistrali wodociągowych i kanalizacyjnych. Powstają nowe obiekty sportowe i użyteczności publicznej. Inwestorzy znajdują tu przyjazny klimat oraz
wykwalifikowaną kadrę techniczną. Z pomocą przychodzą instytucje wsparcia biznesu i klastry. Na potencjalnych inwestorów czekają
wydzielone tereny inwestycyjne z zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego.

