
Wspieramy 
przedsiębiorczość,

innowacje i rozwój...

bo liczą się 
pomysły



KAtowice

Budynek biurowy
przy ul. Astrów 10

GÓRNoŚLĄSKA AGeNcJA PRZeDSiĘBioRcZoŚci i RoZwoJU SP. Z o.o.  jest spółką z Miastem 
Gliwice jako jej głównym udziałowcem, której zadaniem jest kreowanie konkurencyjnej i innowacyjnej 
gospodarki, integrowanie i wspieranie środowiska przedsiębiorców oraz prowadzenie intensywnych działań 
na rzecz wsparcia biznesu, nauki i samorządu. Agencja tworzy sprzyjające warunki dla powstawania nowych 
firm oraz rozwoju przedsiębiorstw już istniejących. Posiadamy potencjał ekspercki i zaplecze techniczne, 
którym mogą poszczycić się tylko nieliczne firmy w Polsce.

Nasz zespół tworzą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem biznesowym oraz projektowym posiadający 
szerokie kompetencje w różnych obszarach.

Wysoka jakość usług realizowanych przez GAPR sp. z o.o. została potwierdzona certyfikatem zarządzania 
jakości ISO 9001:2009 w zakresie usług szkoleniowych, doradczych ogólnych i doradczych o charakterze 
proinnowacyjnym i usług finansowych – udzielanie pożyczek oraz przyznaną przez Ministerstwo Rozwoju 
akredytacją w zakresie usług proinnowacyjnych dla sektora MŚP.

 

TERENY INWESTYCYJNE, WYNAJEM

GRUPA KAPITAŁOWA GAPR SP. z O.O.

BYtoM

Bytomski Park Przemysłowy

GLiwice

„Nowe Gliwice II”

GLiwice

Centrum Edukacji i Biznesu
„Nowe Gliwice”
GAPR sp. z o.o.

GLiwice

Ośrodek Biznesu  
GAPR sp. z o.o.
(siedziba firmy) 

RYBNiK

GAPP S.A. z Inkubatorem  
Technologicznym

ŻoRY

Żorski Park Przemysłowy

cZecHowice – DZieDZice

Śląskie Centrum  
Naukowo-Technologiczne  
Przemysłu Lotniczego sp. z o.o.

GDZie JeSteŚMY

JAwoRZNo

Ośrodek Biznesu w Jaworznie

W zakresie usług szkoleniowych, 
doradczych ogólnych 

i doradczych o charakterze 
proinnowacyjnym

W zakresie usług finansowych  
– udzielanie pożyczek



doradztwo w zakresie dostępnych źródeł •	
finansowania,
opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,•	
zarządzanie projektem, rozliczanie  •	
projektu,
HORYzONT 2020/Programy Operacyjne.•	

DotAcJe UNiJNe DoRADZtwo w ZAKReSie eNeRGetYKi

SZKoLeNiA

NAJeM i teReNY iNweStYcYJNe KoMPLeKSowA oBSłUGA iNweStoRSKA

FUNDUSZ PoŻYcZKowY KooRDYNAtoR KLAStRÓw

Klaster MedSilesia – Śląska Sieć Wyrobów •	
Medycznych, Krajowy Klaster Kluczowy 
zrzeszający ponad 70 podmiotów działają-
cych w branży medycznej, którego celem 
jest wdrażanie innowacyjnych rozwiązań 
i technologii, transferu i absorpcji wiedzy, 
wymiany doświadczeń pomiędzy współpra-
cującymi podmiotami, a także podejmowa-
nia przez nich wspólnych działań i realizacji 
wspólnych projektów,
Śląski Klaster Logistyki – zrzeszający 38 part-•	
nerów o silnej pozycji działających w branży 
TSL i logistycznej, którego celem jest wspie-
ranie integracji uczestników w zakresie kre-
owania i realizacji projektów inwestycyjnych 
i biznesowych, a także dążenie do ciągłego 
rozwoju kompetencji i wdrażania najnowszych 
technik w sektorze.

szkolenia adresowane do przedsiębiorstw •	
oraz jednostek samorządu terytorialnego 
w formule otwartej i zamkniętej,
szkolenia zawodowe realizowane z wykorzy-•	
staniem standardów kwalifikacji zawodowych 
i modułowych programów szkoleń zawodo-
wych. Programy szkoleń tworzone na podsta-
wie analizy rynku pracy oraz zapotrzebowania 
na kwalifikacje.

Udzielanie niskooprocentowanych pożyczek 
dla przedsiębiorstw sektora MŚP prowadzą-
cych działalność gospodarczą na terytorium 
RP na finansowanie przedsięwzięć gospodar-
czych typu:

zakup wyposażenia, środków transportu,  •	
nieruchomości, materiałów, surowców  
i towarów handlowych,
rozbudowę, adaptację lub modernizację obiek-•	
tów produkcyjno – usługowo – handlowych,
inne przedsięwzięcia podnoszące mobilność •	
i konkurencyjność przedsiębiorstwa.

RewitALiZAcJA

programowanie rewitalizacji obszarów miej-•	
skich i poprzemysłowych,
przygotowywanie projektów rewitalizacji tere-•	
nów zdegradowanych wraz z realizacją,
przygotowywanie wniosków o dofinansowanie •	
rewitalizacji z funduszy pomocowych,
transfer dobrych praktyk w zakresie  •	
rewitalizacji.

wynajem zmodernizowanych powierzchni •	
biurowych w Gliwicach, Żorach, Bytomiu, 
Jaworznie i Katowicach,
wynajem hal produkcyjno – magazynowych •	
w Gliwicach, Żorach i Bytomiu,
wynajem sal konferencyjnych w Gliwicach •	
i Jaworznie,
tereny inwestycyjne w Gliwicach, Żorach, •	
Bytomiu i w Jaworznie,
obsługa administracyjno – biurowa.•	

audyty energetyczne, audyty termomoder-•	
nizacyjne,
prowadzenie procesu w zakresie grupowego •	
zakupu energii elektrycznej.

audyty biznesowe: marketingowy, strate-•	
giczny, HR i inne,
przygotowanie biznes planu,•	
optymalizacja procesów biznesowych,•	
wsparcie w przygotowaniu dokumentacji  •	
inwestycyjnej,
opracowanie studium wykonalności, analiza •	
finansowa.

DoRADZtwo BiZNeSowe

PRoJeKtY UNiJNe
Realizacja projektów regionalnych, ogólnopol-
skich oraz międzynarodowych wspartych ze środ-
ków UE skierowanych w szczególności do:

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,•	
osób pracujących,•	
osób fizycznych chcących założyć  •	
własną działalność gospodarczą,
osób bezrobotnych i nieaktywnych  •	
zawodowo.

kompleksowa obsługa Inwestora od reje-•	
stracji firmy do dopuszczenia do użytkowa-
nia siedziby,
merytoryczne doradztwo na różnym  •	
etapie realizacji projektu inwestycyjnego,
pełnienie funkcji Inwestora zastępczego,•	
pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru •	
Inwestorskiego.



gotowość do udzielenia wsparcia  
naszym klientom

aktywność na rynku usług proinnowacyjnych,  
finansowych, doradczych i szkoleniowych

proces ciągłego doskonalenia 
systemu zarządzania

reaktywne planowanie, wykonanie,  
sprawdzanie, działanie

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
NIP: 631-22-03-756
tel. +48 32 339 31 10, fax. +48 32 339 31 17
e-mail: gapr@gapr.pl
www.gapr.pl
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