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Zał. 4 Indykatywny wykaz operacji i przedsiębiorstw innych niż MŚP, którym ma być udzielone 

wsparcie 

 

Lp. Typ operacji Podmiot Liczba miejsc 

pracy 

utraconych bez 

realizacji 

przedsięwzięcia 

Liczba nowych 

miejsc pracy 

utworzonych 

dzięki realizacji 

przedsięwzięcia 

1 Dywersyfikacja oferty spółki w 

celu oferowania usług w 

branżach pozagórniczych wraz z 

utworzeniem ośrodka 

szkoleniowego  

Centrum Badań i 

Dozoru Górnictwa 

Podziemnego 

Sp. z o.o. (Lędziny) 

45 35 

2 Dywersyfikacja oferowanych 

usług w kierunku 

cyberbezpieczeństwa w celu 

oferowania ich w branżach 

pozagórniczych 

COIG S.A. (Katowice) 25 15 

3 Opracowanie i wprowadzenie 

na rynek oferty ładowarek do 

samochodów i autobusów 

elektrycznych 

Elektrometal S.A. 

(Cieszyn) 

65 0 

4 Opracowanie portfolio 

urządzeń o charakterze 

magazynów energii opartych o 

ogniwa chemiczne dla różnej 

wielkości instalacji 

Elgór+Hansen S.A. 

(Chorzów) 

45 45 

5 Dywersyfikacja oferty firmy 

poprzez rozpoczęcie produkcji 

łańcuchów do podnoszenia, 

przenoszenia, przeciągania i 

transportu dla sektorów 

pozagórniczych 

Fabryki Sprzętu 

i Narzędzi 

Górniczych Grupa 

Kapitałowa FASING 

S.A. (Katowice) 

67 22 

6 Dywersyfikacja usług w zakresie 

dostarczania elementów 

metalowych poza rynek 

górniczy i poszerzenie 

odbiorców o producentów 

sprzętu drogowego, 

dźwigowego i transportowego 

KONKO S.A. 

(Mysłowice) 

154 25 

7 Dywersyfikacja działalności 

spółki poza branżę górniczą 

poprzez utworzenie 

nowoczesnej kuźni 

produkującej odkuwki dla 

perspektywicznych branż oraz 

MOJ S.A. (Katowice) 80 175 
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utworzenie ośrodka 

szkoleniowego 

8 Przebranżowienie z producenta 

maszyn i urządzeń na potrzeby 

wydobycia węgla kamiennego, 

w kierunku producenta 

przekładni 

ogólnoprzemysłowych, a 

szczególnie dla farm 

wiatrowych (onshore i offshore) 

Famur S.A 

(Katowice) 

70 30 

9 Zmiana profilu działalności 

spółki z producenta urządzeń 

dla górnictwa na produkcję 

urządzeń dla innych branż, w 

szczególności dla energetyki 

PKiMSA 

Carboautomatyka 

S.A Tychy 

130 20 

10 Dywersyfikacja działalności 

produkcyjnej (z obecnej 

okołogórniczej na 

budowlaną/drogową/tunelową) 

Europejskie 

Technologie 

Górnicze Sp. z o.o. 

ETG Sławków 

46 40 

11 Utworzenie Centrum 

Kompetencji, umożliwiającego 

rozszerzenie oferty o nowe 

usługi związane z kształceniem 

zawodowym związanym z 

transformacją 

Tauron PE S.A. 329 17 

 

 


