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Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA powstała w styczniu 1994 r. jako instytucja wspierająca działania administracji rządowej. Działania Agencji mają na celu usprawnienie i przyśpieszenie proinnowacyjnych przemian w przedsiębiorstwach oraz promocję i aktywizację regionu
województwa śląskiego. Za jedno ze swych priorytetowych działań Spółka uznaje działania na rzecz
wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.
Strategia działania GAPP SA opiera się na aktywnym uczestnictwie w konkretnych przedsięwzięciach ukierunkowanych na rzecz transformacji gospodarczej regionu, które wynikają z priorytetów
Narodowego Planu Rozwoju oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, takich jak: wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw.
W ramach GAPP SA działa m.in. :
- ZESPÓŁ PARKÓW I INKUBATORA w ramach którego funkcjonują :
• Bytomski Park Przemysłowy etap I-BPP został zaprojektowany jako obszar atrakcyjny dla prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy sektora MŚP, stosujących nowe technologie i wykorzystujących w produkcji nowoczesne rozwiązania techniczne. Wyróżnia go sprawna infrastruktura, niskie koszty korzystania z udostępnionego majątku produkcyjnego oraz profesjonalne usługi
pomocnicze.
• Rybnicki Inkubator Technologiczny, którego misją jest wspieranie nowo powstałych firm innowacyjnych branż oraz tworzenie nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.
• Żorski Park Przemysłowy. Misją Parku jest przyciągnięcie inwestorów innowacyjnych branż oraz
kreowanie nowych miejsc pracy poprzez zapewnienie przedsiębiorcom korzystnych warunków do
prowadzenia działalności gospodarczej.
- FUNDUSZ POŻYCZKOWY, którego celem jest finansowe wspomaganie działalności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie małych i mikroprzedsiębiorstw. Fundusz
oferuje pożyczki na preferencyjnych warunkach oraz ściśle współpracuje z innymi instytucjami finansowymi oferującymi usługi dla MŚP (m.in. bankami, funduszami poręczeniowymi, zalążkowymi,
inwestycyjnymi oraz Siecią Aniołów Biznesu SILBAN)
- OŚRODEK WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, prowadzący działalność w zakresie:
• szkoleń dla pracowników i właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, pracowników jednostek samorządu terytorialnego i innych
• kursów i seminariów tematycznych, rozszerzających wiedzę o kierowaniu przedsiębiorstwem
• doradztwa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw już funkcjonujących, w tym pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności
• informacje i doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej w Polsce.
- REGIONALNE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII, do którego zadań należy:
• wspieranie lokalnego, krajowego oraz międzynarodowego transferu technologii, poszukiwanie partnerów do współpracy, diagnoza potrzeb technologicznych
• pośrednictwo pomiędzy instytucjami sektora badań i rozwoju a przemysłem (spotkania brokerskie, seminaria technologiczne, konferencje tematyczne)
• pomoc w identyfikacji i pozyskiwaniu źródeł finansowania na inwestycje, innowacje ochrony praw intelektualnych
• pełnienie roli animatora branżowych sieci współpracy
• doskonalenie systemów zarządzania jakością, prowadzenie audytów wewnętrznych, przeglądów zarządzania jakością
• wdrażanie technik produktywności w przedsiębiorstwie
- DZIAŁ ROZWOJU, którego głównymi zadaniami są:
• inicjowanie i realizacja projektów związanych z rozwojem regionalnym
• promocja przedsiębiorczości i innowacji w obszarach wiejskich i peryferyjnych
• tworzenie dogodnych warunków do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
• udział w projektach międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
• współpraca z władzami lokalnymi w zakresie realizacji projektów dotyczących rewitalizacji obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych.
Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw SA ma w swojej ofercie szereg usług:
• doradczych
• szkoleniowych
• finansowych
• w zakresie działań proinnowacyjnych.
Zapraszamy do współpracy

