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Głów nym ce lem Par ku jest trans fer wie dzy i in no -
wa cji w za kre sie roz wią zań zwię ksza ją cych efek -
tyw ność ener ge tycz ną pro ce sów prze my sło wych
w przed się bior stwach. Cel ten jest re a li zo wa ny po -
przez udo sko na la nie tech no lo gicz nych roz wią zań
al ter na tyw nych źró deł ener gii elek trycz nej i ciepl -
nej, op ty ma li za cję pro ce su do bo ru roz wią zań ma -
te ria ło wych i in sta la cyj nych w ce lu uzy ska nia
naj e fek tyw niej szych, proe ko lo gicz nych roz wią zań.
Dą żąc do osią gnię cia za ło żo ne go ce lu po dej mu je -
my dzia ła nia zwią za ne z pod no sze niem świa do mo -
ści sek to ra przed się bior czo ści i uka zy wa niem
ko rzy ści pły ną cych z upo wszech nia nia roz wią zań
zwię ksza ją cych efek tyw ność ener ge tycz ną. Ko lej -
nym kro kiem jest ini cjo wa nie i roz sze rza nie współ -
pra cy po mię dzy pod mio ta mi gos po dar czy mi
i in sty tu cja mi B+R. Wy cho dząc na prze ciw ko po -
trze bom ryn ku w za kre sie pro pa go wa nia proe ko -
lo gicz nych roz wią zań pra cu je my nad po pra wą
do stęp no ści do in no wa cyj nych roz wią zań z za kre -
su efek tyw no ści ener ge tycz nej, jak rów nież nad
pod nie sie niem po ten cja łu re gio nu w sfe rze in no -
wa cji, po przez wzmoc nie nie współ pra cy po mię dzy
sek to rem ba daw czo – roz wo jo wym, a gos po dar ką.
Nasz ob szar za in te re so wań obej mu je rów nież za -
pew nie nie jak naj lep szych wa run ków do roz wo ju
firm w za kre sie po pra wy wa run ków dla pro wa dzo -
nej przez nich dzia łal no ści gos po dar czej umoż li -
wia jąc im roz wój i dy fu zję przed sięw zięć
in no wa cyj nych. Pre zen tu jąc na szą ofer tę pra gnie -
my za pro sić do współ pra cy wszyst kie jed nost ki
z sek to ra MŚP, Jed nost ki Sa mo rzą du Te ry to rial ne -
go oraz pod mio ty sek to ra B+R. Sze ro ki wach larz
na szych usług obej mu je: wy na jem atrak cyj nych
po wierz chni biu ro wych i tech no lo gicz no – ma ga zy -
no wych w pro mo cyj nych ce nach dla pod mio tów
z bran ży ener ge tycz nej, kon ku ren cyj ne ce ny wy -
naj mu sal kon fe ren cyj no – szko le nio wych, trans -
fer tech no lo gii po mię dzy Par ka mi, a in sty tu cja mi
oto cze nia biz ne su oraz oś rod ka mi aka de mic ki mi,
da ją cy moż li wość bez poś red niej sy ner gii, współ -

pra cę z oś rod ka mi ba daw czo – roz wo jo wy mi oraz
pro pa go wa nie od na wial nych źró deł ener gii i efek -
tyw no ści ener ge tycz nej. Po nad to za pew nia my
rów nież usłu gę au dy tów ener ge tycz nych, usłu gę
do radz twa w za kre sie efek tyw no ści ener ge tycz nej,
usłu gę au dy tu ener ge tycz ne go dla pod mio tów ze -
wnętrz nych oraz usłu gi szko le nio we i do rad cze dla
pod mio tów ze wnętrz nych. 

Ob szar dzia łal no ści dru gie go z Par ków, Par ku Tech -
no lo gicz ne go Ekoe ner gia – Wo da – Bez pie czeń stwo
sku pia się na sze ro ko ro zu mia nej bran ży wod nej.
Głów nym ce lem pro jek tu jest wzmoc nie nie po wią -
zań ko o pe ra cyj nych po mię dzy sek to rem MŚP, Jed -
nost ka mi Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i pod mio ta mi
ob sza ru B+R, dzia ła ją cych na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go. Na szą uwa gę sku pia my rów nież na trans -
fe rze wie dzy z za kre su bez pie czeń stwa wod ne go,
a wy pra co wa ne przez pod mio ty zrze szo ne w ra -
mach Par ku roz wią za nia bę dą udo stęp nia ne na ryn -
ku kra jo wym oraz ryn kach za gra nicz nych.
Dzia ła nia, ja kie po dej mu je my w związ ku z re a li za -
cją na sze go ce lu kon cen tru ją się na wdra ża niu roz -
wią zań in no wa cyj nych w za kre sie bez pie czeń stwa
wod ne go przy wy ko rzy sta niu no wo czes nych la bo ra -
to riów ba daw czych, trans fe rze wie dzy po przez or -
ga ni zo wa nie spot kań, kon fe ren cji oraz kam pa nii
pro mu ją cych bez pie czeń stwo wod ne, upo wszech -
nia niu wy ni ków prac eks per ckich, eks pe ry men tów
oraz no wo czes nych tech no lo gii, za cieś nia niu
współ pra cy mie dzy JST, B+R i MŚP po przez spot ka -
nia war szta to we, szko le nia i kon fe ren cje prze pro -
wa dza ne w kom for to wych wa run kach
w no wo czes nych sa lach szko le nio wo – kon fe ren cyj -
nych i la bo ra to rium, stwo rze niu wa run ków do ko -
o pe ra cji po mię dzy pod mio ta mi działającymi
w sze ro ko ro zu mia nej bran ży wod nej, a po zo sta ły -
mi pod mio ta mi dzia ła ją cy mi w re gio nie oraz bu do -
wa niu po wią zań in we sty cyj nych i me cha niz mów
par tner stwa po mię dzy pod mio ta mi dzia ła ją cy mi
w ra mach Par ku Tech no lo gicz ne go. Po dej mo wa ne
przez nas dzia ła nia ma ją na ce lu przy czy nie nie się
do edu ko wa nia miesz kań ców na sze go re gio nu
w za kre sie dzia łań proe ko lo gicz nych jak rów nież
pod nie sie nie atrak cyj no ści i ja ko ści ofer ty in we sty -
cyj nej wo je wódz twa ślą skie go.Na szą mi sję sta no -

wi ko ja rze nie firm z po szcze gól nych branż tak, aby
na wią za ły trwa łą współ pra cę, efek tem któ rej bę dą
po szcze gól ne pro duk ty i usłu gi w służ bie dla spo łe -
czeń stwa w na szym re gio nie, dla te go też nie u sta -
ją co pra cu je my aby na sza ofer ta speł nia ła wy so kie
stan dar dy ja kich ocze ku ją na si po ten cjal ni par tne -
rzy. Kon stru u jąc za kres na szych usług sku pi liś my
się na stwo rze niu jak naj lep szych wa run ków do ko -
o pe ra cji dla pod mio tów dzia ła ją cych w sze ro ko ro -
zu mia nej bran ży wod nej. Atrak cyj na ofer ta naj mu
po miesz czeń obej mu je po wierz chnie w no wo czes -
nym biu row cu kla sy A, w któ rym miesz czą się rów -
nież kom for to we i prze stron ne sa le szko le nio wo
– kon fe ren cyj ne. W ra mach na sze go Par ku dys po -
nu je my rów nież usy tu o wa nym nad Za po rą w Go -
czał ko wi cach – Zdro ju Te re no wym Cen trum
Ba daw czym z peł ni wy po sa żo nym za ple czem ho te -
lo wym oraz dwo ma wi do ko wy mi sa la mi kon fe ren -
cyj ny mi. Wy na jem po wierz chni po
kon ku ren cyj nych ce nach sta no wi je dy nie część
z sze ro kie go za kre su usług ja ki je steś my w sta nie
za o fe ro wać, za pew nia my rów nież moż li wość do stę -
pu do da nych o prze strzen nym roz kła dzie od bi cio -
wo ści z ra da ru me te o ro lo gicz ne go w ce lu
roz poz na nia stref opa du i burz, ba da nie pa ra me -
trów wo dy: fi zy ko che micz nych, mi kro bio lo gicz -
nych, hy dro bio lo gicz nych i sen so rycz nych
w akre dy to wa nym la bo ra to rium, udo stęp nie nie po -
wierz chni la bo ra to ryj nej, do radz two w za kre sie
bez pie czeń stwa wod ne go, or ga ni za cję szko leń
i kon fe ren cji oraz au dy ty tech no lo gicz ne. Na wią za -
liś my i roz wi ja my współ pra cę z oś rod ka mi ba daw -
czo – na u ko wy mi, pro pa gu jąc two rze nie się re la cji
po mię dzy oś rod ka mi ba daw czy mi, oto cze niem biz -
ne su, a uczest ni ka mi Par ku po przez trans fer tech -
no lo gii, da ją cy moż li wość bez poś red niej sy ner gii. 

Dzia łal ność obu na szych Par ków ukie run ko wa na
jest prze de wszyst kim na umoż li wie nie ko o pe ra cji
pod mio tów z po szcze gól nych branż z po zo sta ły mi
uczest ni ka mi sek to ra biz ne so we go i ba daw cze go,
two rząc jak naj lep sze wa run ki do ich roz wo ju oraz
two rze nia przez nich usług, pro duk tów i roz wią zań
zbież nych z ce lem do ja kie go Par ki zo sta ły po wo ła -
ne. Ser decz nie za pra sza my do pod ję cia współ pra cy. 
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