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Kim jesteśmy? 

Jesteśmy parkiem – naukowo technologicznym, tematycznie skoncentrowanym na rozwoju technologii 

energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach. Mieścimy się w Katowicach – sercu Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii oraz stolicy województwa śląskiego, które należy do najbardziej uprzemysłowionych 

regionów Polski z dynamicznie rozwijającą się gospodarką oraz potężnym kapitałem ludzkim.  

Pod wspólnym adresem – LIGOCKA 103 – pracujemy w gronie ok. 100 firm, które reprezentując różne branże, 

dają nieograniczony potencjał do współpracy.  

Co robimy?  

Jako Park Naukowo – Technologiczny Euro-Centrum tworzymy warunki sprzyjające lokalizacji firm za-

awansowanych technologii i otoczenia biznesu. Udostępniamy powierzchnię biurową, produkcyjną oraz 

wdrożeniową, laboratoria i sprzęt badawczy, usługi szkoleniowe oraz doradcze w zakresie efektywności 

energetycznej i OZE. Nasze usługi dodatkowe obejmują: salę konferencyjną 3D ze sprzętem multimedialnym i 

stałym dostępem do internetu, centrum szkoleniowe, usługi laboratoryjne, data center.  

Ponadto wspieramy tworzenie firm technologicznych, badamy innowacyjne pomysły, a następnie angażujemy się 

kapitałowo w nowe spółki.  

Co nas wyróżnia? 

Naszą specjalizacją i celem działania jest promowanie efektywności energetycznej w budynkach.  

Wizytówką Parku jest przyjazny dla środowiska budynek pasywny, którego Komisja Europejska uhonorowała 

nagrodą Green Building przyznawaną dla najbardziej energooszczędnych obiektów w Europie.   

Działa tu też Centrum Szkoleniowe Nowoczesnych Technik Grzewczych z pracowniami warsztatowymi kotłów 

małej mocy, pomp ciepła, kolektorów i systemów słonecznych oraz systemów wentylacji. Jego zasoby 

wykorzystywane są m.in. przez uczestników profesjonalnych kursów instalacyjnych akredytowanych przez 

Urząd Dozoru Technicznego i prowadzonych pod kierunkiem uznanych w branży ekspertów. Kurs 

organizowany we współpracy z Polską Organizacją Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) umożliwia 

podejście do egzaminu (EUCERT) potwierdzającego zdobycie kwalifikacji na poziomie europejskim.  

Mieści się tu także największa w Polsce badawcza instalacja fotowoltaiczna (zbudowana z ponad tysiąca 

paneli, moc 350 kWp) oraz Centrum Testowania Systemów Solarnych wyposażone w stacjonarny symulator 

słoneczny do badania wydajności kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych. 

 

 

LIGOCKA 103 
Park Naukowo – Technologiczny Euro-Centrum 

RAZEM DLA UKRAINY  

DOBRY KLIMAT DO WSPÓŁPRACY 
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 PAKIET STARTOWY (2 miesiące gratis):  

wynajem powierzchni biurowej/ co-workingowej  

(biurko, krzesło, dostęp do Internetu), doradztwo prawne, podatkowe, finansowe 

 PAKIET PROMOCYJNY (do 18 miesięcy):  

świadczenie ww. usług na preferencyjnych warunkach cenowych 

 PUNKT KONSULTACYJNY 

 

 

Jak możemy pomóc?  

 

Zakres usług Punktu Konsultacyjnego obejmuje: 

1. Usługa informacyjna (m.in.): 

 administracyjno-prawne aspekty zakładania, prowadzenia i zawieszania/zamykania firmy 

 możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł 

 ochrona własności intelektualnej 

 podstawowe informacje nt. usług specjalistycznych Forum Parków 

 

2. Usługa opieki nad klientem: 

 asysta przy wyborze usługodawcy usługi specjalistycznej oraz przy rozpoczęciu współpracy z 

usługodawcą specjalistycznym (m.in. w zakresie pożyczek preferencyjnych, funduszy 

poręczeniowych) 

 pomoc konsultanta PK w trakcie korzystania z usługi specjalistycznej przez klienta 

 

3. Usługa doradcza - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej 

 konsultacje nt. profilu planowanej działalności 

 analiza SWOT planowanej działalności 

 analiza form i źródeł finansowania działalności 

 pomoc w przygotowaniu biznesplanu 

 wybór formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej 

 przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji działalności gospodarczej 

 pomoc w rejestracji działalności gospodarczej w bazie CEIDG oraz dokonywania zmian w dalszym 

etapie jej prowadzenia 
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4. Usługa doradcza - asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej 

 Moduł I - Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności 

gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, 

w tym składanie dokumentów do ZUS i urzędu skarbowego) 

 Moduł II - Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii 

marketingowej, w tym zakresie wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu 

czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z 

klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu w tym strony 

www) 

 Moduł III - Organizacja przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, 

dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności 

gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, 

zamykanie działalności gospodarczej) 

 Moduł IV - Finanse przedsiębiorstwa (m.in. konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, 

tj.: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi 

zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu) 

 

GDZIE I KIEDY MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJE? 

 osobiście w siedzibie instytucji 

 telefonicznie 

 videorozmowa po uzgodnieniu terminu spotkania 

 

 

 


