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Wsparcie nowych inwestycji  

 Kalisz, 10.02.2020 
 



Polska Strefa 
Inwestycji 

Całe terytorium Polski 
jest specjalną strefą 
ekonomiczną. 



Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

Pomoc publiczna w formie zwolnienia 

z podatku CIT / PIT jest przyznawana  

z tytułu: 

• nowych inwestycji 

• tworzenia nowych miejsc pracy 

Dochód zwolniony od 
podatku musi pochodzić 
z działalności objętej 
decyzją o wsparciu. 







UTWORZENIE 

NOWEGO 

PRZEDSIĘBIORSTWA 
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LUB  

DYWERSYFIKACJA 
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ZASADNICZA ZMIANA 

PROCESU 

PRODUKCYJNEGO 
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PRODUKCYJNEJ 



Nowa Inwestycja 
Definicja 

Nowa inwestycja – inwestycja 
w rzeczowe aktywa trwałe 
lub wartości niematerialne i 
prawne. 

Inwestycja nie może 
zostać rozpoczęta 
przed złożeniem 
wniosku. 

 

• Założenie nowego przedsiębiorstwa 

• Zwiększenie zdolności produkcyjnej 
istniejącego przedsiębiorstwa  

• Dywersyfikacja produkcji 
przedsiębiorstwa poprzez 
wprowadzenie produktów uprzednio 
nieprodukowanych  
w przedsiębiorstwie lub  

• Zasadnicza zmiana dotycząca 
procesu produkcyjnego istniejącego 
przedsiębiorstwa  



Poziom Pomocy Publicznej 
w Wielkopolsce 

Kosztów 

kwalifikowanych 

dla małych firm 

Kosztów 

kwalifikowanych 

dla średnich firm 

Kosztów 

kwalifikowanych 

dla dużych firm 

25% 35% 45% 



Okres wsparcia nowej inwestycji 

Inwestorzy w 
Wielkopolsce mogą 
korzystać z pomocy 
publicznej przez 10 lat. 

Dla inwestycji na 
obszarach objętych 
statusem SSE, okres 
ten jest przedłużony 
do 15 lat. 



Warunki 

Spełnienie 

kryteriów 

ilościowych i 

jakościowych 

Utrzymanie 

inwestycji i 

środków trwałych 

Utrzymanie 

poziomu 

zatrudnienia 

Kryteria 



Ocena inwestycji 

Kryteria Jakościowe 

Zrównoważony rozwój 

gospodarczy i społeczny 

Kryteria ilościowe  

Minimalne nakłady 

inwestycyjne uzależnione od 

lokalizacji i od wielkości 

przedsiębiorstwa 



Kryteria Ilościowe dla Miasta Kalisz i Powiatu 
Kaliskiego 

Obszar 
Kryterium dla mikro 

przedsiębiorców 

Kryterium dla 

małych firm oraz 

firm z branży 

IT/BPO/SSC 

Kryterium dla 

średnich firm 

Kryterium dla 

dużych firm 

Miasto Kalisz 2 mln zł 5 mln zł 20 mln zł 100 mln zł 

Powiat kaliski 2 mln zł 5 mln zł 20 mln zł 100 mln zł 



KRYTERIA JAKOŚCIOWE 

• Inwestycje w projekty wspierające branże zgodne z aktualną 

polityką rozwojową kraju i strategią województwa 

• Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza 

terytorium RP. 

• Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego 

• Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 

• Posiadanie statusu mikro, małego lub średniego 

przedsiębiorcy 

• Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w związku z 

nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia. 

• Prowadzenie działalności  gospodarczej o niskim negatywnym 

wpływie na  środowisko. 

• Zlokalizowanie inwestycji 

• Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych i współpraca ze szkołami branżowymi 

• Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem 

WOJEWÓDZTWIE 

WIELKOPOLSKIM 

TRZEBA SPEŁNIĆ:  

6 PKT 



SPOTKANIE 

INFORMACYJ

NE W SSE 

KONSULTACJE 

I 

PRZYGOTOWA

NIE 

DOKUMENTÓW 

ZŁOŻENIE WNIOSKU 
WERYFIKACJA I 

OCENA 

DOKUMENTÓW 

DECYZJA O 

WSPARCIU 

5 kroków do otrzymania wsparcia w ŁSSE 





Inne Obszary Działalności 
ŁSSE  
ŁSSE podejmuje wiele działań na rzecz 
rozwoju łódzkiego środowiska 
biznesowego: 

• Technikum Automatyki i Robotyki, 
utworzona przez ŁSSE szkoła 
techniczna 

• Start-up Spark 

• Akcelerator S5 

• Strefa Rozwoyou 



Departament Pozyskiwania i Obsługi Inwestora  
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź 

 
email: info@sse.lodz.pl 

tel. (+48) 42 676 27 53, (+48) 42 676 27 54 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 
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