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razem dla InnOwacyjnej medycyny

Klaster medsilesia to:
potencjał technologii, wyrobów, urządzeń medycznych,• 
wszystkie kluczowe jednostki naukowe i uczelnie ze Śląska,• 
najważniejsze innowacyjne przedsiębiorstwa z branży. • 

Klaster jest jednym z 30 w Polsce, który został pozytywnie 
zweryfikowany przez PARP i spełnia standardy zarządzania, 
podejmuje starania o uzyskanie statusu Krajowego  
Klastra Kluczowego.

Wspólne projekty, szkolenia, ciekawe pomysły – RAZEM DLA 
INNOWACYJNEJ MEDYCYNY

KOOrdynatOr Klastra

Koordynator klastra MedSilesia - górnośląska agencja 
Przedsiębiorczości i rozwoju sp. z o.o. – jedna z największych 
Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce, to:

blisko • 500 wykonanych usług doradczych,
100•  zrealizowanych projektów na około 200 mln złotych,
5000•  przeszkolonych osób,
Obserwatorium medyczne•  Województwa Śląskiego,
branżowe usługi rozwojowe: • POwer-med, In-tech-med,
specjalistyczna wiedza szczególnie w zakresie • pozyskiwania 
środków unijnych dla branży medycznej,
broker technologii medycznych• ,
partner międzynarodowych projektów•  w zakresie innowacji, 
transferu technologii,
międzynarodowa • współpraca z klastrami medycznymi  
i projekty dedykowane branży medycznej.



doradztwo w zakresie marketingu, Pr, csr – med think

Połączenie szerokiej znajomości branży medycznej oraz specjalizacja 
w działaniach marketingowych, PR i związanych z ideą społecznej 
odpowiedzialności biznesu, pozwala nam zaproponować specjalistyczną  
usługę doradztwa w tym obszarze. MED Think, to  audyt i doradztwo  
w zakresie polityki HR i marketingu oraz pomoc we wdrażaniu udoskonaleń 
opartych na rekomendacjach doświadczonych specjalistów.

Korzyści:
wzros• t motywacji i zaangażowania zespołu
przegląd i wsparcie w doskonaleniu systemu motywacyjnego• 
propozycje nowoczesnych rozwiązań marketingowych• 
wsparcie w komunikacji z rynkiem i opracowanie programu społecznej • 
odpowiedzialności biznesu
wzmoc• nienie rozpoznawalności marki

gO global

Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych  
na rozwój przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem  
aspektów promocji działalności eksportowej i internacjonalizacji. 
Specjalizujemy się we wsparciu w pozyskiwaniu środków  
z funduszy Unii Europejskiej. 
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cele strategIczne Klastra medsIlesIa: 

Stworzenie sieci współpracy w obszarze wyrobów  • 
i urządzeń medycznych, umożliwiającej efektywne  
połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, 
uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych,  
instytucji otoczenia biznesu.
Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze • 
wyrobów i urządzeń medycznych oraz tworzenie warunków  
dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych 
uczelni wyższych i jednostek badawczo-rozwojowych. 
Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji w celu • 
efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących  
możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej 
gospodarki opartej na wiedzy.
Internacjonalizacja marki MedSilesia.• 
Wypracowanie i realizacja wspólnych projektów  • 
przez członków klastra.
Realizacja konkretnych inwestycji w formie konsorcjum.• 

Kto może przystąpić do Klastra? 

Partnerem Klastra może zostać instytucja, firma lub organizacja 
prowadząca działalność lub oferująca usługi skierowane 
do osób i podmiotów sektora technologii, urządzeń 
i wyrobów medycznych. Klaster jest otwarty dla wszystkich 
zainteresowanych, a uczestnictwo w nim jest oparte 
na zasadach dobrowolności i woli współpracy.

medsIlesIa to skuteczny partner środowisk 
gospodarczych, samorządowych i nauki wpływający 
na kształt branży medycznej w kraju i za granicą.

dołącz do najlepszych! skorzystaj z naszych usług!

stymulator rozwoju firmy – Power-med  
– doradztwo w zakresie rozwoju strategicznego 

Profesjonalne doradztwo w zakresie skutecznego i innowacyjnego 
zarządzania biznesem w branży medycznej. Zakres usługi obejmuje: 
analizy działalności operacyjnej i inwestycyjnej, weryfikację poprawności 
procesów wewnętrznych, ocenę kosztów operacyjnych, jak i opracowanie 
strategii  rozwoju wraz ze wsparciem w jej implementacji.

Korzyści:
wspa• rcie specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i znajomością 
branży medycznej
bezstronna analiza i biznesowe spojrzenie na prowadzone działania• 
łatwiejszy dostęp do wielobranżowej wiedzy• 
kompleksowość doradztwa począwszy od diagnozy stanu • 
przedsiębiorstwa, poprzez budowę planów strategicznych  
i rozwojowych, aż po pomoc w implementacji nowych rozwiązań
uzyskanie oszczędności dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań • 
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zweryfikowany przez PARP i spełnia standardy zarządzania, 
podejmuje starania o uzyskanie statusu Krajowego  
Klastra Kluczowego.

Wspólne projekty, szkolenia, ciekawe pomysły – RAZEM DLA 
INNOWACYJNEJ MEDYCYNY

KOOrdynatOr Klastra

Koordynator klastra MedSilesia - górnośląska agencja 
Przedsiębiorczości i rozwoju sp. z o.o. – jedna z największych 
Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce, to:

blisko • 500 wykonanych usług doradczych,
100•  zrealizowanych projektów na około 200 mln złotych,
5000•  przeszkolonych osób,
Obserwatorium medyczne•  Województwa Śląskiego,
branżowe usługi rozwojowe: • POwer-med, In-tech-med,
specjalistyczna wiedza szczególnie w zakresie • pozyskiwania 
środków unijnych dla branży medycznej,
broker technologii medycznych• ,
partner międzynarodowych projektów•  w zakresie innowacji, 
transferu technologii,
międzynarodowa • współpraca z klastrami medycznymi  
i projekty dedykowane branży medycznej.




