
10 powodów, dla których 
warto wybrać  Görlitz,

jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej 

www.goerlitz-miasto.pl

1 
Duża różnorodność branż

Dla Görlitz charakterystyczne są 
następujące branże: budowa maszyn 

i urządzeń, technika kolejowa i 
samochodowa, technika medyczna, 

turystyka i usługi informatyczne. Wraz 
z handlem detalicznym w atrakcyjnym 

centrum miasta i innowacyjnymi 
impulsami z branży kreatywnej, 

stanowią one idealną mieszankę dla 
działalności gospodarczej.

2 
Rozwój działalności badawczej 

Liczne instytuty renomowanych 
placówek naukowych, takich jak 
Fraunhofer, Helmholtz, Leibniz i 

Senckenberg, nadają nowe impulsy tej 
tradycyjnej lokalizacji. Podobnie, jak w 
przypadku instytutów Szkoły Wyższej 

Zittau/Görlitz, ich pracownicy są aktywni 
na płaszczyźnie interdyscyplinarnej i 

międzynarodowej, a praca przebiega na 
najwyższym poziomie.  

3 
Dużo miejsca i wolnej 

przestrzeni 
Tereny i budynki przemysłowe, 
przestrzenie coworkingowe i 

powierzchnie biurowe - dostępne w 
przystępnych warunkach cenowych. 

W Görlitz wiele rzeczy jest możliwych. 
Najczęściej w wyjątkowej atmosferze 
oraz z inspirującym widokiem z okna.

4 
Atrakcyjny obszar wsparcia

Położenie na trójstyku granic D-PL-
CZ oraz w regionie przechodzącym 
zmiany strukturalne, daje firmom 
dostęp do wyjątkowych warunków 

wsparcia finansowego, dużo 
korzystniejszych niż w przypadku 

pozostałych regionów Niemiec, czy 
Europy. Obok atrakcyjnego wsparcia 
inwestycyjnego oraz wsparcia prac 

badawczych, silnymi partnerami dla 
przedsiębiorców są banki  

regionalne. 

5 
Fachowcy 

Szkoły zawodowe, uczelnie wyższe i 
placówki dokształcające w Görlitz i w 
regionie, z bogatą ofertą tematyczną 
i kwalifikacyjną, zapewniają dobrze 

wyszkolonych i zmotywowanych 
pracowników. Firmy korzystają z 
niewielkich odległości do Polski i 

Czech. Innowacyjne formaty, takie  
jak możliwość pracy na drugą  

zmianę, łączą ze sobą potrzeby  
firm i wykwalifikowanych 

pracowników.  
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6 
Nowoczesna infrastruktura
Transport, usługi komunalne i 

infrastruktura cyfrowa są wydajne 
i nowoczesne: autostrada, sieć 

ciepłownicza, opieka medyczna, a 
także sieć szerokopasmowa. Koncepcje 

dalszego udoskonalania lokalizacji 
koncentrują się na zrównoważonym 
rozwoju, neutralności klimatycznej  

i cyfryzacji. 

7 
Wysoka jakość życia
Prawie 4.000 zabytków 

architektonicznych tworzy 
niepowtarzalny obraz miasta Görlitz 

i zapewnia szczególną atmosferę. 
Dzięki pięknej i przystępnej cenowo 

przestrzeni życiowej, niewielkim 
odległościom, licznym ofertom 

kulturalnym i rozrywkowym oraz 
zróżnicowanemu środowisku, zarówno 
młodsi, jak i starsi, dobrze się czują w 

tym leżącym nad Nysą mieście. 

8 
Europa-Miasto  

Görlitz-Zgorzelec 
Dwa kraje, jedno miasto - to Europa 
na wyciągnięcie ręki. Rozwój miast, 

gospodarka, edukacja i życie społeczne 
korzystają z polsko-niemieckiej 

współpracy. Jest to inspirujące zarówno 
dla mieszkańców, jak i gości. Od czasu 

oficjalnej proklamacji w 1998 roku, 
Europa-Miasto jest nie tylko wizją,  

ale i rzeczywistością. 

9 
Partner w zakresie wsparcia 

gospodarczego
Elastyczność, szybkość działania, 

ukierunkowanie na usługi, 
partnerstwo i zrównoważony 

rozwój, to cechy charakteryzujące 
zespół ds. wsparcia gospodarczego 
spółki Europastadt GörlitzZgorzelec 

GmbH. Na styku przedsiębiorstw, 
administracji i sieci, zespół 

działa w zakresie wspierania 
biznesu i optymalizacji warunków 

lokalizacyjnych.

10 
Przyszłość w zasięgu wzroku 
Ambitne plany dalszego rozwoju 
miasta oraz kreatywne projekty 

poszczególnych podmiotów 
zapewniają miastu stałą dynamikę. 
Neutralność klimatyczna do 2030  

roku, cyfryzacja i zmiany strukturalne -  
to tylko niektóre z haseł będących 

tematem interakcji między polityką, 
środowiskiem biznesowym  

i mieszkańcami miasta. 

 Europastadt  
GörlitzZgorzelec GmbH 

Bezpośredni kontakt: 
Telefon: +49 3581 47570 
wirtschaft@europastadt- 

goerlitz.de
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