Wykaz instytucji lokalnych i regionalnych promujących i wspierających przedsiębiorczość
L.
NAZWA INSTYTUCJI

ADRES

ZAKRES DZIAŁANIA

1.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

43-382 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 365
tel. 33/818 47 79, 33/816 91 62
www.arrsa.pl

Zakres usług oferowanych przez Agencję obejmuje:
− promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
− kompleksową pomoc dla małych i średnich firm w ramach Krajowego Systemu
Usług dla MSP, Krajowego Systemu Innowacji w tym profesjonalne doradztwo
techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketing,
organizowanie szkoleń, seminariów.,
− działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
− działalność konsultingową,
− działalność szkoleniową,
− realizację projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy
Terytorialnej.

2.

Agencja Rozwoju Regionalnego
w Częstochowie S.A.

42-217 Częstochowa
ul. Nowowiejskiego 26,
tel.: 34/360 56 88,
fax: 34/360 57 47
www. arr.czestochowa.pl

3.

Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości

Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania
ul. Krasińskiego 2, pokój 310
40-952 Katowice
tel. 785805038

Celem ARR jest inicjowanie i prowadzenie szerokiego zakresu działań
stymulujących rozwój gospodarczy regionu poprzez wspomaganie rozwoju mikro,
małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), współpracę z władzami samorządowymi
w celu opracowania programów i planów rozwoju, administrowanie programami
wsparcia dla MŚP oraz pełnienie roli edukacyjnej w przekazywaniu doświadczeń i
rozwiązań w zakresie polityki regionalnej, wspomaganie inwestorów
w podejmowaniu działalności w regionie oraz promocję gospodarczą.
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa zmierzająca do rozwoju
przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. AIP to największa sieć akademickich
inkubatorów przedsiębiorczości w Europie, świadczących usługi proinnowacyjne.
AIP realizuje projekty społeczne i biznesowe na skalę ogólnopolską i regionalną,
gromadzi najwybitniejszych ekspertów młodej przedsiębiorczości oraz rozwija
Innowacyjną Gospodarkę w Polsce, by wprowadzać młodych Polaków na
przedsiębiorcze tory.
AIP wspiera polską przedsiębiorczość poprzez pomoc w zakładaniu i rozwoju
małych i średnich firm oraz tworzeniu innowacyjnych pomysłów biznesowych
mających stanowić przewagę konkurencyjną polskiej gospodarki.
Beskidzkie Biuro Consultingowe należy do liderów w zakresie pozyskiwania
funduszy pomocowych dla przedsiębiorstw. Dotacje dla firm, dotacje unijne i
budżetowe to najważniejszy zakres działalności BBC wraz z pozyskiwaniem
klasycznego finansowania jakim są kredyty i pożyczki dla firm.
Klientami są firmy z całego kraju o różnej wielkości i znaczeniu rynkowym z grona
MŚP i mikroprzedsiębiorstw.
ZAKRES DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BBC
- dotacje unijne
- kredyty dla firm – finansowanie

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12b
40-007 Katowice
tel. (32) 359-19-82
4.

Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka
Akcyjna

ul. Warszawska 153,
43-300 Bielsko-Biała
tel.: (33) 816 17 56
tel.: (33) 822 14 10
tel/fax: (33) 816 92 26
tel. kom. biuro: 602 222 875
tel. kom. manager: 602 691 888

- projektowanie inwestycyjne
- usługi audytorskie i księgowe
- opracowania i wyceny
- marketing & sprzedaż
- badania rynkowe
5.

Bielski Fundusz Poręczeń Kredytowych

43-382 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 367
tel. 33/818-33-69
www.bfpk.pl

Fundusz udziela poręczeń kredytów i pożyczek zaciąganych na cele gospodarcze
przez mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę na terenie
Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego.
Fundusz może poręczać kredyty lub pożyczki zaciągane przez przedsiębiorców na
okres nie dłuższy niż 60 miesięcy.

6.

Częstochowska Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorczości

42-200 Częstochowa
Al. Tadeusza Kościuszki 6
tel.: 34/324-33-48
www.cirzem.pl

Częstochowska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości podejmuje działania
wspomagające środowisko rzemieślnicze.
Cele działania Izby:
− ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i
administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów,
związków zawodowych, urzędów i instytucji,
prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – organizacyjnej,
instruktażowo – doradczej i gospodarczej,
− przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczych i mistrzowskich,
− podejmowanie działań na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza
przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, przez wszystkie osoby
prawne, instytucje i osoby fizyczne, których dotyczyć to może.

7.

Fundusz Górnośląski S.A.

40-086 Katowice
ul. Sokolska 8
tel/faks: 32/2538828, 32/200 84 29
www.fgrn.com.pl

Działalność Funduszu Górnośląskiego jest ukierunkowana na małą i średnią
przedsiębiorczość oraz jednostki samorządu terytorialnego. Jest ona realizowana
poprzez:
− ułatwienie dostępu do kapitału dla podmiotów gospodarczych regionu
i jednostek samorządu terytorialnego oraz wspieranie działań mających na celu
rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w regionie,
− świadczenie usług finansowych dla instytucji i podmiotów regionalnych oraz
restrukturyzacja podmiotów gospodarczych regionu poprzez spółki Grupy
Kapitałowej Funduszu.

8.

Fundusz Mikro

42-200 Częstochowa
ul. Piłsudskiego 13/15
tel.: 34/361 56 07,
fax: 34/367 17 32
www.funduszmicro.pl/

Celem Funduszu jest wspieranie rozwoju mikroprzedsiębiorczości poprzez
udostępnianie kapitału w formie pożyczek właścicielom małych firm.
Przedsiębiorcy – Klienci Funduszu Mikro obsługiwani są przez doradców klienta
w 60 oddziałach Funduszu Mikro zlokalizowanych w placówkach należących do
FM Bank znajdujących się na terenie całego kraju. Fundusz Mikro wypracował
unikalną formę współpracy finansowej z klientami, opartą na zasadzie partnerstwa i
wzajemnego zaufania. Oferuje im stały dostęp do kapitału na prostych warunkach,
bez zbędnie rozbudowanych formalności.

9.

Górnośląska Agencja Promocji
Przedsiębiorczości S.A.

40-045 Katowice
ul. Astrów 10;
tel: 32/730 48 90
fax: 32/251 58 31
www.gapp.pl

10.

Górnośląska Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.

40-039 Katowice
ul. Powstańców 17
tel.: 32/72 85 800,
faks: (32/72 85 803
www.garr.pl

11.

Inicjatywa Mikro

40-036 Katowice
ul. Wita Stwosza 6/4
tel/fax. 32/253 90 23, 32/255 47 58
www.inicjatywamikro.pl
43-300 Bielsko-Biała
ul. Cyniarska 36
tel. 33/815 09 59, 33/815-09-60
www.inicjatywamikro.pl

12.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości

13.

Regionalna Izba Gospodarcza

42-200 Częstochowa
ul. Dąbrowskiego 40
tel/fax. 34/360 64 20, 34/360 57 91
www.inicjatywamikro.pl
40-078 Katowice
Plac Wolności 12
tel. 32/259 62 61
fax 32/258 87 38
www.ir.katowice.pl
40-084 Katowice
ul. Opolska 15

Celem spółki jest podejmowanie działań służących przełamywaniu bądź łagodzeniu
barier w procesach przekształceń strukturalnych i własnościowych przedsiębiorstw,
zmierzając do rozwoju oraz wzrostu gospodarczego regionu. Spółka za jedno ze
swych priorytetowych zadań uznaje wspieranie wzrostu konkurencyjności i
rozwoju małych i średnich przedsiębiorców. Będzie również wspierała działania
służące rozwojowi przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród osób pozostających bez
pracy lub zagrożonych jej utratą. Dążąc do osiągnięcia założonych celów, Spółka
będzie w preferencyjny sposób uwzględniała potrzeby pracy osób
niepełnosprawnych oraz wspierała zakłady pracy chronionej.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej,
w szczególności w zakresie zarządzania oraz usług finansowych, doradczych,
szkoleniowych, informacyjnych i proinnowacyjnych.
Misją GARR S.A. jest świadczenie najwyższej jakości usług na rzecz rozwoju
województwa śląskiego poprzez współudział w opracowaniu koncepcji programów
i projektów samorządu terytorialnego, wykorzystywanie dostępnych programów
pomocowych, przyciąganie inwestorów oraz promocja regionu.
Strategią GARR S.A jest obsługa i realizacja krajowych i zagranicznych
programów i projektów, w oparciu o uzyskaną certyfikację standardu
świadczonych usług w celu opracowywania skutecznych aplikacji o środki
pomocowe.

Inicjatywa Mikro wspiera rozwój przedsiębiorczości jako formy aktywnego
przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju lokalnego, poprzez stworzenie dostępu do
środków finansowych dla małych firm oraz osób rozpoczynających działalność
gospodarczą.
Inicjatywa Mikro udziela pożyczek na rozwój działalności gospodarczej dla:
− właścicieli małych firm (w tym dla osób prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą)
− osób rozpoczynających działalność gospodarczą.

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach jest
największą na Śląsku oraz jedną z największych organizacji samorządu
gospodarczego w Polsce. Poprzez kilkadziesiąt organizacji terytorialnych zrzesza
ponad 8 000 rzemieślników i przedsiębiorców. Jest również najstarszą organizacją
oświatową na Śląsku. Każdego roku przyznaje kilka tysięcy tytułów czeladniczych i
kilkaset tytułów mistrzowskich, które są respektowane i bardzo cenione w całej
Unii Europejskiej. Prowadzi ponadto liczne kursy branżowe i specjalistyczne.
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach jest organizacją samorządu
gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność

tel.: 32/35 111 80, 32/35 111 90
fax 33/35 111 85
www.rig.katowice.pl

gospodarczą. Oferta usługowa RIG obejmuje m.in.: usługi doradcze dla
przedsiębiorstw; organizację szkoleń otwartych i zamkniętych; współpracę z
zagranicą m.in. poprzez organizowanie misji handlowych, giełd kooperacyjnych,
seminariów, współpracę z instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej,
wspieranie wymiany ofert kooperacyjnych w kraju i zagranicą, wydawanie
świadectw pochodzenia oraz legalizację dokumentów w handlu zagranicznym,
pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym, a także
wynajem sal.
Misją Izby jest reprezentowanie środowiska przedsiębiorców i poprzez
podejmowanie działań na rzecz przedsiębiorczości partnerskie wspieranie rozwoju
lokalnego i regionalnego województwa śląskiego. Regionalna Izba Handlu
i Przemysłu w Bielsku-Białej jako samorząd gospodarczy reprezentuje interesy firm
członkowskich oraz świata biznesu. Każde działanie Izby ukierunkowane jest na
stymulowanie rozwoju lokalnego.
RIPH w Częstochowie jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą
podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą.
Podstawowym zadaniem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych
członków w zakresie ich działalności gospodarczej w szczególności wobec
organów państwowych oraz wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących
się do funkcjonowania gospodarki. Siedzibą Izby jest miasto Częstochowa, a
terenem działania objęte są powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki,
zawierciański.

14.

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu

43-300 Bielsko-Biała
ul. Wzgórze 19
tel. 33/822-90-49, 33/812-64 18
www.cci.pl

15.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

42-202 Częstochowa
Al. NMP 24/5
tel./fax. 34/366 09 67, 34/344-82-58
e-mail: izba@riph.czest.pl:
www.riph.czest.pl

16.

Stowarzyszenie Bielskie Centrum
Przedsiębiorczości

43-382 Bielsko-Biała
ul. Cieszyńska 367
tel. 33/497-50-07
www.bcp.org.pl

Stowarzyszenie "Bielskie Centrum Przedsiębiorczości” jest organizacją
pozarządową typu “non-profit” działającą od kwietnia 1994r.
Celem Stowarzyszenia jest :
− Wspieranie rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości.
− Aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom
bezrobotnych lub zagrożonych utratą pracy.
− Podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych w zakresie
wspomagania przedsiębiorczości.
− Rozwój potencjału gospodarczego regionu oraz poprawa jakości życia
społeczności lokalnej.

17.

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości

43-400 Cieszyn
ul. Zamkowa 3 a,b,c
tel. 33/851-08-21
www.zamekcieszyn.pl

Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości jest jednostką organizacyjną Miasta
Cieszyn
Cele działania:
− wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, w tym pomoc w tworzeniu i rozwoju
innowacyjnych przedsiębiorstw,
− promocja i pomoc we wdrażaniu wzornictwa oraz nowych technologii,
− ułatwianie dostępu do potencjału naukowo - badawczego,
− ochrona i popularyzacja rzemiosła artystycznego i ginących zawodów,
− rozwój turystyki,
− prowadzenie działalności kulturalnej.

18.

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

41-500 Chorzów
ul. Katowicka 47
tel: 032/7439160
fax: 032/7439161
www.scp-slask.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości jest wojewódzką samorządową jednostką
organizacyjną działającą w formie jednostki budżetowej, pełni funkcję Instytucji
Pośredniczącej Drugiego Stopnia w zakresie poddziałań Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 skierowanych do sektora
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

