
Department of Economic Development 
  
TThhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss    FFYY  ’’0033  bbuuddggeett  wwaass  rreedduucceedd  $$44,,110000,,552211  oorr  2244..5522%%  ffrroomm  FFYY  ’’0022..    IInn  
aaddddiittiioonn,,  RReebbuuiilldd  IIoowwaa  IInnffrraassttrruuccttuurree  FFuunndd  ((RRIIIIFF))  aapppprroopprriiaattiioonnss  wweerree  ccuutt  $$11,,110000,,000000  oorr  
1188..9966%%..  LLooccaall        HHoouussiinngg  AAssssiissttaannccee,,  BBrroowwnnffiieelldd  RReeddeevveellooppmmeenntt  &&  DDrryy  FFiirree  HHyyddrraanntt  
pprrooggrraammss  aarree  oonn  hhoolldd..  
WWee  pprreesseennttllyy  hhaavvee  3333  uunnffiilllleedd  ppoossiittiioonnss,,  wwiitthh  tthhee  wwoorrkk  aabbssoorrbbeedd  bbyy  eexxiissttiinngg  ssttaaffff  
  
RReeoorrggaanniizzaattiioonn  SSttrraatteeggyy  
IIDDEEDD  rreessppoonnddeedd  bbyy  ffooccuussiinngg  ssttaaffff  oonn  ccoorree  mmiissssiioonn  aanndd  ttwwoo  ccuussttoommeerr  ggrroouuppss  ––  bbuussiinneesssseess  
aanndd  ccoommmmuunniittiieess——bbyy  rreeoorrggaanniizziinngg  ffrroomm  55  iinnttoo  33  ddiivviissiioonnss  oonn  AAuugguusstt  11,,  22000011::  TThhee  tthhrreeee  
ddiivviissiioonnss  aarree  BBuussiinneessss  DDeevveellooppmmeenntt,,  CCoommmmuunniittyy  DDeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  
  
TThhee  ggooaall  wwaass  ttoo::  
••  IInntteeggrraattee  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  ssttrreennggtthheenn  bbrraannddiinngg  
••  IInntteeggrraattee  ooppeerraattiioonnss  aanndd  sshhaarree  iinnffoorrmmaattiioonn  
••  FFooccuuss  oonn  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  
••  EElliimmiinnaattee  bbuurreeaauuccrraaccyy  
••  EEnnccoouurraaggee  eennttrreepprreenneeuurriiaall  tthhiinnkkiinngg  aanndd  tteeaammwwoorrkk  aaccrroossss  ddiivviissiioonn  lliinneess  
••  MMaakkee  pprrooggrraammss  uusseerr--ffrriieennddllyy  aanndd  mmeeaanniinnggffuull  
••  CCoollllaabboorraattee  aanndd  ssttrreennggtthheenn  ppaarrttnneerrsshhiippss  
  
RReessuullttss  
BBuussiinneessss  DDeevveellooppmmeenntt  
BBuussiinneessss  aanndd  IInntteerrnnaattiioonnaall  DDiivviissiioonnss  wweerree  ccoommbbiinneedd  bbeeccaauussee  bbuussiinneessss  ddeecciissiioonn--mmaakkeerrss  iinn  
UUSS  ccoommppaanniieess  aarree  oofftteenn  aaffffiilliiaatteedd  wwiitthh  iinntteerrnnaattiioonnaall  oorrggaanniizzaattiioonnss;;  oorr  iinntteerrnnaattiioonnaall  
oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiisshhiinngg  ttoo  iinnvveesstt  iinn  aa  UUSS  ccoommppaannyy  oorr  ffiinndd  aa  ppllaaccee  ttoo  eexxppaanndd  hhaavvee  ttiieess  ttoo  
oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..  CCoommbbiinniinngg  tthheemm  hhaass  bbuuiilltt  eeffffiicciieenncciieess  iinnttoo  tthhee  
DDiivviissiioonn  iinn  mmaannyy  wwaayyss..  WWee  hhaavvee  eevvaalluuaatteedd  hhooww  wwee  ccoolllleeccttiivveellyy  ooppeerraattee  aanndd  eelliimmiinnaatteedd  
dduupplliiccaattiioonn  ooff  eeffffoorrtt..  SSttaaffff,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  FFoorreeiiggnn  OOffffiiccee  ppeerrssoonnnneell,,  ccoonnssuulltt  wwiitthh  eeaacchh  
ootthheerr  oonn  aa  mmoorree  rreegguullaarr  bbaassiiss  ttoo  uuttiilliizzee  tthhee  eexxppeerrttiissee  tthhaatt  aannootthheerr  ccoo--wwoorrkkeerr  ccaann  bbeetttteerr  
pprroovviiddee..  TThhiiss  hhaass  aalllloowweedd  uuss  ttoo  bbee  mmoorree  eeffffiicciieenntt  iinn  bbootthh  bbuussiinneessss  pprroossppeeccttiinngg,,  lleeaadd  
ggeenneerraattiioonn  aanndd  pprrooggrraamm  ddeelliivveerryy..  AAss  aa  rreessuulltt,,  wwee  ccaann  bbeetttteerr  aattttrraacctt  bbuussiinneesssseess  aanndd  
iinnvveessttoorrss  aanndd,,  iinntteerrnnaattiioonnaallllyy,,  hhaavvee  ssuucccceeeeddeedd  iinn  bbrriinnggiinngg  CCOOBBOO  IInntteerrnnaattiioonnaall  ttoo  WWeesstt  
BBuurrlliinnggttoonn..    
  
MMaarrkkeettiinngg  mmaatteerriiaallss  ffoorr  tthhee  eennttiirree  DDiivviissiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  rreevviisseedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  IIoowwaa——SSmmaarrtt  
IIddeeaa  bbrraanndd  aanndd  ddeessiiggnn,,  ssttrreennggtthheenniinngg  tthhee  iimmaaggee  ooff  IIoowwaa  aanndd  rreefflleeccttiinngg  ppoossiittiivveellyy  oonn  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt..  TThheessee  mmaatteerriiaallss  aarree  gglloobbaallllyy  ffooccuusseedd  mmuullttii--ppuurrppoossee  mmaarrkkeettiinngg  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  
ppoossiittiioonn  IIoowwaa  aass  aa  ccoonntteennddeerr  iinn  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeettppllaaccee..  TThhee  HHuummaann  RReessoouurrccee  
RReeccrruuiittmmeenntt  CCoonnssoorrttiiuumm,,  BBuussiinneessss  AAssssiissttaannccee  TTeeaamm  aanndd  tthhee  AA  TTaassttee  ooff  IIoowwaa  pprrooggrraamm  
hhaavvee  aallssoo  bbeeccoommee  mmoorree  iinntteeggrraatteedd  iinnttoo  tthhee  ooppeerraattiioonnss  ooff  tthhee  ddiivviissiioonn..      FFoorreeiiggnn  OOffffiiccee  
ppeerrssoonnnneell  aanndd  ccoonnssuullttaannttss  hhaavvee  aallssoo  bbeeeenn  bbrroouugghhtt  iinnttoo  tthhee  ggrroouupp,,  wwoorrkkeedd  wwiitthh  cclliieennttss,,  
mmeett  wwiitthh  kkeeyy  iinnddiivviidduuaallss  wwiitthhiinn  IIDDEEDD  aanndd  pprreesseenntteedd  tthheeiirr  pprrooggrraammss  ttoo  ssttaaffff..  IInnccrreeaasseedd  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ssttaaffff  ffuunnccttiioonnss  hhaavvee  ccrreeaatteedd  iinntteerrnnaall  sshhaarriinngg  



ooff  dduuttiieess  oonn  mmaarrkkeettiinngg  aanndd  eedduuccaattiioonnaall  pprroojjeeccttss,,  mmaaxxiimmiizziinngg  uussee  ooff  ttiimmee  aanndd  iinnddiivviidduuaall  
eexxppeerrttiissee..    
  
TThhee  SSttrraatteeggiicc  IInnvveessttmmeenntt  FFuunndd,,  wwhhiicchh  ffuunnddss  sseevveerraall  pprrooggrraammss,,  wwaass  cchhaannggeedd  lleeggiissllaattiivveellyy  
ttoo  bbee  mmoorree  fflleexxiibbllee..  TThhiiss  aalllloowwss  ssttaaffff  ttoo  aappppllyy  aanndd  lleevveerraaggee  ffuunnddss  oonn  hhiigghh  pprriioorriittyy  pprroojjeeccttss  
aanndd  tthhee  bbeesstt  pprroojjeeccttss  rraatthheerr  tthhaann  bbee  ccoonnffiinneedd  aanndd  lliimmiitteedd  bbyy  pprrooggrraamm  lliinneess..  
  
CCoommmmuunniittyy  DDeevveellooppmmeenntt  
  
TToouurriissmm  iiss  oonnee  ooff  tthhee  wwaayyss  aa  ccoommmmuunniittyy  ccaann  bbuuiilldd  iittss  eeccoonnoommiicc  bbaassee..  IInn  mmaannyy  ccaasseess,,  tthhee  
llooccaall  lleeaaddeerrss  iinnvvoollvveedd  iinn  ttoouurriissmm  aarree  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  ootthheerr  aassppeeccttss  ooff  ccoommmmuunniittyy  
ddeevveellooppmmeenntt..  TThhee  ttwwoo  ddiivviissiioonnss  hhaavvee  aallwwaayyss  wwoorrkkeedd  ttooggeetthheerr,,  bbuutt  bbyy  ooffffiicciiaallllyy  ppuulllliinngg  
tthheemm  ttooggeetthheerr  wwee  aarree  ooff  ggrreeaatteerr  aassssiissttaannccee  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittiieess  bbyy  bbrriinnggiinngg  tthheemm  tthhee  eennttiirree  
ppiiccttuurree  ooff  wwhhaatt  tthheeyy  ccaann  ddoo  ttoo  ggrrooww..  
  
MMaannaaggeemmeenntt  sseett  oovveerraallll  ggooaallss  ffoorr  aallll  aarreeaass,,  ttiieedd  ttoo  tthhee  22001100  PPllaann  aanndd  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  
mmiissssiioonn..  SSyynneerrggyy  hhaass  ooccccuurrrreedd  ffrroomm  ssttaaffff  uunnddeerrssttaannddiinngg  eeaacchh  ootthheerr’’ss  ffuunnccttiioonnss  aanndd  
eexxppeerrttiissee..  CClliieennttss  ffiinndd  aa  ccoohheessiivvee  oorrggaanniizzaattiioonn  aanndd  eeaassiieerr  aacccceessss  ttoo  aannsswweerrss..  AArreeaass  ssuucchh  
aass  MMaaiinn  SSttrreeeett,,  VVoolluunntteeeerr  SSeerrvviicceess,,  tthhee  IIoowwaa  FFiillmm  OOffffiiccee  aanndd  TToouurriissmm  hhaavvee  aallll  bbeeeenn  
bbrroouugghhtt  iinnttoo  oonnee  hhoommee  wwiitthh  aa  ccoommmmoonn  ppuurrppoossee,,  aalltthhoouugghh  uunniiqquuee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess..    
  
TThhee  CCoommmmuunniittyy  DDeevveellooppmmeenntt  FFuunndd  wwaass  cchhaannggeedd  ttoo  iinnccoorrppoorraattee  sseevveerraall  ootthheerr  ssmmaallll  
pprrooggrraammss  aanndd  bbee  mmoorree  fflleexxiibbllee..  SSttaaffff  ccaann  nnooww  aappppllyy  aanndd  ffuunnddss  ttoo  hhiigghheerr  pprriioorriittyy,,  hhiigghh  
qquuaalliittyy  pprroojjeeccttss  aapppplliieedd  ffoorr  bbyy  ccoommmmuunniittiieess..  AAnn  eexxaammppllee  iiss  tthhee  rreesseeaarrcchh  ddoonnee  ffoorr  tthhee  
IIoowwaa  AAlllliiaannccee  ffoorr  AAddvvaanncceedd  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  ssttaatteewwiiddee  nneeeeddss  ccoonncceerrnniinngg  IInntteerrnneett  
aacccceessss..  
NNuummeerroouuss  ppaarrttnneerrsshhiippss  wweerree  ffoorrmmeedd  oorr  ssttrreennggtthheenneedd..  TThhrroouugghhoouutt  tthhee  yyeeaarr  IIDDEEDD  wwoorrkkeedd  
wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnss::  
  
IIoowwaa  FFiinnaannccee  AAuutthhoorriittyy  ((IIFFAA))  
IIoowwaa  WWoorrkkffoorrccee  DDeevveellooppmmeenntt  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEdduuccaattiioonn  
PPrrooffeessssiioonnaall  DDeevveellooppeerrss  ooff  IIoowwaa//  IIoowwaa  CChhaammbbeerr  ooff  CCoommmmeerrccee  EExxeeccuuttiivveess  
TThhrreeee  cclluusstteerr  iinndduussttrryy  ggrroouuppss,,  iinncclluuddiinngg  ppaarrttiicciippaattiioonn  bbyy  tthhee  RReeggeennttss  UUnniivveerrssiittiieess  
IIoowwaa  AAlllliiaannccee  ffoorr  AAddvvaanncceedd  TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss  
HHuummaann  RReessoouurrccee  RReeccrruuiittmmeenntt  CCoonnssoorrttiiuumm  
IIDDEEDD  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  
VViissiioonn  IIoowwaa  BBooaarrdd  
CCiittyy  DDeevveellooppmmeenntt  BBooaarrdd  
AAggrriiccuullttuurraall  PPrroodduuccttss  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  
SSmmaallll  BBuussiinneessss  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  
IIoowwaa  WWiinnee  aanndd  BBeeeerr  PPrroommoottiioonn  BBooaarrdd  
TTrraavveell  FFeeddeerraattiioonn  ooff  IIoowwaa  
MMaarrkkeettiinngg  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  ((ccoorrppoorraattee  mmeemmbbeerrss  &&  uuttiilliittiieess))  



MMaarrkkeettiinngg  AAddvviissoorryy  GGrroouupp  ffoorr  IIoowwaa  CCoommmmuunniittiieess  ((ddeevveellooppmmeenntt  mmeemmbbeerrss  &&  uuttiilliittiieess))  
  
OOtthheerr  
  
FFoorr  tthhee  22000033  lleeggiissllaattiivvee  sseessssiioonn,,  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iiss  ccuurrrreennttllyy  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  rreevviieewwiinngg  
aallll  mmaajjoorr  ccooddee  sseeccttiioonnss  aapppplliiccaabbllee  ttoo  IIDDEEDD  ttoo  eelliimmiinnaattee  ccooddee  sseeccttiioonnss  oorr  pprrooggrraammss  nnoo  
lloonnggeerr  nneeeeddeedd..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheeyy  wwiillll  bbee  pprrooppoossiinngg  lleeggiissllaattiioonn  ttoo  ccoommbbiinnee  aanndd  ssttrreeaammlliinnee  
ssoommee  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  pprrooggrraammss..  

  
 


