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Biuro Wsparcia Przedsiębiorczości
Urząd Miejski w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
tel: (55) 239 32 91, fax: (55) 239 33 46
bwp@umelblag.pl
www.inwestycje.elblag.pl
Elbląski Park Technologiczny
82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1
tel: (55) 239 34 67
biuro@ept.umelblag.pl
www.ept.umelblag.pl
Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do
podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Oferta
Elbląskiego Parku Technologicznego skierowana jest do przedsiębiorców,
obejmuje dzierżawę laboratoriów, pomieszczeń biurowych na preferencyjnych
warunkach oraz wynajem sal konferencyjnych.
EPT świadczy usługi w zakresie badań laboratoryjnych. Laboratorium
Zaawansowanych Analiz Środowiskowych posiada akredytację w zakresie badań
chemicznych i właściwości fizycznych wody, wody do spożycia i ścieków. Poza
badaniami akredytowanymi Laboratorium wykonuje prace badawczo-rozwojowe
w zakresie badań żywności, odpadów komunalnych, osadów ściekowych
i dennych, gleby, jak również pomiary poziomu dźwięku farm wiatrowych.
Na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości udostępniamy bazy ofert pracy oraz
informacje o potencjalnych wykonawcach. Na bieżąco informujemy młodych
przedsiębiorców o konferencjach i szkoleniach, zapewniamy organizację spotkań z
doradcami i doświadczonymi przedsiębiorcami, obsługę kancelaryjną oraz dostęp
do sali spotkań biznesowych.
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1
tel/fax: (55) 629 05 93
aip@pwsz.elblag.pl
www.aip.pwsz.elblag.pl
AIP udziela pomocy w podejmowaniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności
gospodarczej
- umożliwia korzystanie z powierzchni użytkowej AIP i jego infrastruktury
- ułatwia pozyskiwanie kontraktów
- organizuje szkolenia dotyczące pozyskiwania środków pomocowych i konferencje
z udziałem przedsiębiorców z poszczególnych branż
- zapewnia podstawową obsługę biurową
- prowadzi doradztwo ekonomiczne i prawne
- wspomaga prowadzenie księgowości
- udziela wsparcia w pozyskiwaniu funduszy (sponsorzy, dotacje, subwencje) na
finansowanie przedsięwzięć
- organizuje szkolenia z zakresu podejmowania, prowadzenia oraz form działalności
gospodarczej
- organizuje spotkania z rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi
organizacjami oraz instytucjami

Związek Pracodawców Ziemi Elbląskiej
82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 108
tel: (55) 234 44 36, kom: 501 015 828
fax: (55) 234 41 36
zpze@idsl.pl
Związek jest miejscem skupiania elbląskich pracodawców i reprezentowania
ich interesów. Zdaniem pracodawców w dalszym ciągu istnieje potrzeba
tworzenia prawa, które będzie sprzyjać wszystkim tworzącym i oferującym
miejca pracy.
Stowarzyszenie ESWIP
82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 17
tel: (55) 236 27 16, fax: (55) 235 33 88
eswip@eswip.pl
www.eswip.pl
Stowarzyszenie ESWIP zajmuje się:
- dbaniem o rozwój, integrację i promocję organizacji pozarządowych z regionu
- wspieraniem przedsiębiorczości i ekonomii społecznej – prowadzi Ośrodek
Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej www.owies.org.pl
- wspieraniem rozwoju partnerskiej współpracy organizacji pozarządowych z
organami administracji publicznej oraz środowiskiem biznesu
- wspieraniem inicjatyw społecznych w obszarach pożytku publicznego

Centrum Transferu Technologii
82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1
tel: (55) 629 05 55
fax: (55) 629 05 03
s.kwitnewski@pwsz.elblag.pl
www.ctt.pwsz.elblag.pl
CTT prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, szkoleniową,
promocyjną i organizacyjną w zakresie transferu technologii, przedsiębiorczości i
jakości. Organizuje i ułatwia współpracę działających w PWSZ w Elblągu
programów priorytetowych, badawczych i naukowych.

Elbląska Rada Klastrów
Tadeusz Sznaza
kom: 605 295 496
biuro@erk.org.pl
www.erk.org.pl
Rada reprezentuje obecnie około 150 przedsiębiorstw z Elbląga i regionu, które
generują ponad 700 mln zł przychodów rocznie i zatrudniają ponad 2500 osób.
Głównymi celami ERK są:
- nawiązywanie współpracy z samorządami i jednostkami badawczo-rozwojowymi
- zacieśnienie kooperacji między elbląskimi klastrami oraz firmami je tworzącymi
- realizacja wspólnych przedsięwzięć i projektów
- wypracowywanie i prezentowanie stanowiska Rady w obszarach leżących w sferze
zainteresowania przedsiębiorstw będących członkami klastrów
Elbląska Izba Gospodarcza
Oddział Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza
82-300 Elbląg, Plac Dworcowy 3A lok. M
tel: (55) 641 58 44
fax: (55) 641 58 46
elblag@rigp.pl
www.eig.elblag.pl
EIG jest organizacją samorządu gospodarczego, która zrzesza przedsiębiorców
prowadzących działalność gospodarczą na terenie Elbląga. Najważniejszym
zadaniem Izby jest tworzenie i wzmacnianie więzi kooperacyjnych między
przedsiębiorstwami oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i
za granicą. EIG organizuje konferencje, szkolenia, współpracuje z samorządem
terytorialnym i innymi instytucjami.
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Zacisze 18
tel: (55) 620 09 13/14/16
lpielblag@warmia.mazury.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Lokalny Punkt Informacyjny oferuje:
- wstępną diagnozę sytuacji, czyli zaklasyfikowanie pomysłu na przedsięwzięcie do
grupy projektów, które są wspierane w programach pomocowych
- wskazanie ewentualnych źródeł dofinansowania
- przedstawienie podstawowego zakresu procedur ubiegania się o wsparcie
- podanie danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się przyznawaniem
dofinansowania
Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu
82-300 Elbląg, ul. Saperów 24
tel: (55) 237 67 00
fax: (55) 237 67 99
olel@up.gov.pl
www.elblag.up.gov.pl
Oferta PUP skierowana do osób bezrobotnych:
- doradztwo, szkolenia, projekty wspierające aktywizację zawodową i indywidualną
przedsiębiorczość
- dotacje ze środków Funduszu Pracy dla osób rozpoczynających własną działalność
gospodarczą
Oferta PUP skierowana do pracodawców:
- pomoc w rekrutacji kandydatów na wolne miejsca pracy
- szkolenia pracowników i inne formy podnoszenia kwalifikacji
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
- finansowanie kosztów przeszkolenia kandydatów do pracy
- refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia
społeczne oraz składek ZUS w związku z zatrudnieniem skierowanego
bezrobotnego
- dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia
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Pracodawcy Pomorza Oddział w Elblągu
82-300 Elbląg, Gronowo Górne, ul. Berylowa 7
tel: (55) 235 32 61, fax: (55) 236 68 00
biuro@paldrew.com
www.pracodawcypomorza.pl
Zrzeszenie blisko 800 firm o różnym profilu działalności. Wśród członków znajdują się
mikro przedsiębiorstwa oraz wielkie koncerny, przedstawiciele niemal wszystkich branż
jak również uczelnie wyższe, szkoły oraz instytucje kulturalne.
Misją organizacji jest długofalowy, dynamiczny rozwój gospodarczy regionu oraz
podmiotów zrzeszonych w organizacji oraz dbanie o utrzymanie poprawnych stosunków
w relacji pracodawca-pracobiorca.
Celem wspólnego działania jest obrona interesów pracodawców, reprezentowanie ich
wobec władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz instytucji nadzorujących i
kontrolujących przedsiębiorstwa.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu
Wojewódzki Urzędu Pracy w Olsztynie
82-300 Elbląg, ul. Bema 54 (I piętro)
tel: (55) 236 03 60, (55) 234 67 83
elciz@up.gov.pl
www.wupolsztyn.praca.gov.pl
CIiPKZ zaprasza wszystkie osoby bezrobotne i poszukujące pracy, osoby chcące się
przekwalifikować, pracodawców prowadzących nabór do pracy oraz młodzież szkolną i
akademicką do korzystania z:
- bogatego zbioru informacji zawodowej
- informacji dotyczących rynku pracy i rynku edukacyjnego, prawa pracy, prawa
gospodarczego, możliwości nauki i pracy w krajach UE
- porady i pomocy doradców zawodowych i psychologów
- zajęć warsztatowych dotyczących planowania kariery zawodowej, radzenia sobie ze
stresem, umiejętności interpersonalnych, zakładania i prowadzenia własnej działalności
gospodarczej
- badań psychologicznych umożliwiających określenie predyspozycji zawodowych

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
tel: (89) 521 12 50 , fax: (89) 521 12 60
wmarr@wmarr.olsztyn.pl
www.wmarr.olsztyn.pl
Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur poprzez
wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości. Cel ten realizowany jest poprzez
różnorodne działania związane z bezpośrednim wsparciem przedsiębiorstw w formie
dotacji, udzielania pożyczek na rozwój działalności, doradztwo w różnorodnych formach i
zakresie, organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz działalność informacyjną. WMARR
S.A. inspiruje związki pomiędzy podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
działalności gospodarczej. Przy Agencji funkcjonują Regionalna Instytucja Finansująca
(RIF) oraz Regionalny Fundusz Pożyczkowy (RFP).
Działania WMARR skierowane do przedsiębiorców:
- wdrażanie funduszy pomocowych UE
- audyt technologiczny i marketingowy
- doradztwo w zakresie praw własności intelektualnej
- wyszukiwanie partnerów B2B czy biznes -jednostka naukowa
- prowadzenie regionalnych projektów klastrowych
- analiza rynku i preferencji konsumenckich
- doradztwo na rzecz rozwoju międzynarodowych kontaktów gospodarczych (Enterprise
Europe Network)
- doradztwo w zakresie pozyskania finansowania z funduszy pomocowych
- organizacja szkoleń, seminariów i konferencji
- bezpłatne usługi informacyjne
- udzielanie pożyczek

Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
10-061 Olsztyn, ul. Barczewskiego 1
tel: (89) 535 02 41 , fax: (89) 535 90 02
wmsse@wmsse.com.pl
www.wmsse.com.pl
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
tel: (22) 334 98 00 , fax: (22) 334 99 99
invest@paiz.gov.pl
www.paiz.gov.pl
Warmińsko-Mazurskie Centrum Obsługi Inwestora
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3
tel: (89) 521 12 50 , fax: (89) 521 12 60
office@investinwarmiaandmazury.pl
www.InvestInWarmiaAndMazury.pl

Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/115
tel: 781 257 317
screp@screp.pl
www.screp.pl
Celem Stowarzyszenia "CREP" jest wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój
przedsiębiorczości oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy. Stowarzyszenie realizuje szereg programów przy współpracy z
Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej z kilkunastu powiatów województwa
Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego. W celu kompleksowej obsługi klientów
Stowarzyszenie prowadzi: Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości (Fundusz Pożyczkowy),
Ośrodek Szkoleniowy i Punkt Konsultacyjny.

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych
82-300 Elbląg, ul. Związku Jaszczurczego 15
tel/fax: (55) 232 69 35
erkon@softel.elblag.pl
www.erkon.elblag.com.pl
ERKON jest dobrowolną unią stowarzyszeń, klubów i fundacji pomagających osobom
niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom z regionu elbląskiego. Rada oferuje:
poradnictwo specjalistyczne, bezpłatne porady prawne, pośrednictwo pracy, szkolenia,
usługi dla pracodawców: rekrutacja pracowników, doradztwo nt. dofinansowania
stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23
tel: (89) 722 90 00, fax: (89) 527 76 39
olsztyn@pfron.org.pl
www.pfron.org.pl
PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację
zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Pracodawcy mogą
ubiegać się o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze
środków PFRON. Osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie w postaci:
- środków na podjęcie działalności gospodar czej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej
- dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego
na kontynuowanie działalności gospodarczej lub rolniczej

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP
82-300 Elbląg, ul. Junaków 5
tel/fax: (55) 232 68 19, tel/fax: (55) 232 53 51
ceipelblag@ohp.pl
www.warminsko-mazurska.ohp.pl
Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży realizuje zadania w zakresie prowadzenia szkoleń
zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy, prowadzenia poradnictwa i informacji
zawodowej, prowadzenia pośrednictwa pracy, badania i diagnozowania lokalnego rynku
usług edukacyjnych i rynku pracy, prowadzenia działalności promocyjnej i informacyjnej
w zakresie realizowanych zadań oraz koordynacji działalności młodzieżowych biur pracy
i klubów pracy.

Centrum Obsługi Inwestorów i Exporterów
10-516 Olsztyn, Plac Gen. Józefa Bema 3, pokój 22
tel: (89) 521 91 80 , fax: (89) 521 91 79
coie@warmia.mazury.pl
www.coie.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa, ul. Pańska 81/83
tel: (22) 432 80 80 , fax: (22) 432 86 20
biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie
236 022 Kaliningrad, Kasztanowa Aleja 51
tel: (+74 012) 976 440, fax: (+74 012) 976 443
kaliningrad.kg.sekretariat@msz.gov.pl
www.kaliningrad.msz.gov.pl
Przydatne linki:
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodar czej
www.prod.ceidg.gov.pl
Pojedynczy Punkt Kontaktowy
www.biznes.gov.pl
Pomoc w zarządzaniu mikro firmą
www.mikroporady.pl
Regionalny Portal Informacyjny WROTA WARMII I MAZUR
www.portal.warmia.mazury.pl

