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Хто ми є? 

Ми науково-технічний парк, тематично орієнтований на розвиток енергоощадних технологій та енергоощадження 

в будівлях. Ми знаходимося в Катовіце - серці Верхньосілезької агломерації Сілезького воєводства, який є одним 

з найбільш промислово розвинених регіонів Польщі з економікою, що динамічно розвивається, і потужним 

людським капіталом. 

За адресою – Лігоцька 103 – працюємо в групі бл. 100 компаній, які представляють різні галузі та пропонують 

необмежений потенціал співпраці. 

Що ми робимо? 

Як науково-технологічний парк Євро - Центр ми створюємо умови що сприяють розміщенню компаній передових 

технологій та бізнес-середовища. Ми надаємо офісні, виробничі та реалізаційні приміщення, лабораторії та 

дослідницьке обладнання, навчальні та консультаційні послуги у сфері енергоефективності та відновлюваної 

енергії. Наші додаткові послуги включають: 3D конференц-зал з мультимедійним обладнанням та постійним 

доступом до Інтернету, навчальний центр, лабораторні послуги та дата-центр. 

Крім того, ми підтримуємо створення технологічних компаній, досліджуємо інноваційні ідеї, а потім залучаємо 

капітал у нові компанії. 

Чим ми виділяємося? 

Наша спеціалізація та мета – сприяння енергоефективності будівель.  Вітриною парку є екологічно чиста пасивна 

будівля, яка відзначена Європейською комісією нагородою Green Building для найбільш енергоефективних 

будівель в Європі. 

Також є Навчальний центр Сучасної опалювальної техніки з майстернями малопотужних котлів, теплових насосів, 

сонячних колекторів і систем, а також систем вентиляції. Серед іншого його ресурси використовуються 

учасниками професійних курсів з монтажу, акредитованих Управлінням технічного нагляду та проведених під 

керівництвом визнаних експертів. Курс, організований у співпраці з Польською Організацією з розвитку технології 

теплових насосів (PORT PC), дозволяє скласти іспит (EUCERT), що підтверджує отримання кваліфікації на 

європейському рівні. 

Тут також розміщена найбільша в Польщі дослідницька фотоелектрична установка (побудована з понад тисячі 

панелей, потужність 350 кВт/ч) і Центр випробувань сонячних систем, оснащений стаціонарним сонячним 

симулятором для тестування ефективності сонячних колекторів і фотоелектричних модулів. 

 

 

Лігоцька 103 
Науково-технологічний парк Євро-Центр 

разом за Україну 

Сприятливий клімат для співпраці 
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 Стартовий пакет (2 місяці безкоштовно):  

оренда офісу/коворкінгу (стіл, стілець, доступ до Інтернету), юридичні, податкові 

та фінансові консультації 

 Акційний пакет (до 18 місяців):  

надання вищезазначених послуг пільгового ціноутворення 

 Консультаційний пункт 

 

 

Як ми можемо допомогти? 

 

 

До сфери послуг Консультаційного пункту входить: 

1. Інформаційна служба (у тому числі): 

 адміністративно-правові аспекти створення, ведення та призупинення/закриття компанії 

 можливість отримання фінансування з різних джерел 

 захист інтелектуальної власності 

 основна інформація про спеціалізовані послуги Форум парків 

 

2. Обслуговування клієнтів: 

 допомога у виборі постачальника спеціалізованих послуг та у початку співпраці з 

постачальником спеціалізованих послуг (в т.ч. у сфері пільгових кредитів, гарантійних 

фондів) 

 допомога консультанта PC при користуванні клієнтом соціалістичними послугами 

 

3. Консультаційна послуга - допомога в відкритті бізнесу 

 консультація по профілю запланованої діяльності 

 SWOT - аналіз запланованої діяльності 

 аналіз форм і джерел фінансування діяльності 

 допомога у складанні бізнес-плану 

 вибір організаційно-правової форми ведення бізнесу 

 підготовка документів, необхідних для реєстрації бізнесу 

 допомога в реєстрації бізнесу в базі даних CEIDG та внесенні змін на пізнішому етапі його 

ведення 
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4. 4. Консультаційна послуга – допомога у веденні бізнесу 

 Модуль I - Виконання формальних та юридичних вимог для ведення бізнесу (постійна 

підтримка у виконанні основних зобов'язань підприємця, в тому числі подання документів до 

ZUS та податкової служби) 

 Модуль II - Маркетинг підприємства (консультації з підготовки маркетингової стратегії, 

включаючи використання комплексу маркетингу, SWOT-аналіз, аналіз впливу зовнішніх і 

внутрішніх факторів на стратегічне положення компанії, побудова відносин із замовниками та 

субпідрядниками, використання сучасних технологій у маркетингу, в тому числі сайту www. 

 Модуль III - Організація підприємства (організація роботи підприємця, управління часом, 

підбір персоналу, розподіл обов'язків та відповідальності, правові наслідки ведення бізнесу, 

зміни форми чи сфери діяльності, призупинення, закриття бізнесу) 

 Модуль IV – Фінанси компанії (в т.ч. консультації щодо складання кошторису проєкту, тобто 

витрат, доходів та джерел фінансування; допомога у використанні основних інструментів 

фінансового управління через планування та контроль грошових потоків та витрат) 

 

ДЕ І КОЛИ Я МОЖНА ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ? 

 особисто за місцезнаходженням установи 

 телефоном 

 відео-інтерв'ю після запису на зустріч 

 

 

 


