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POLSKA STREFA INWESTYCJI

• instrument wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje
• ten nowy instrument zastąpił specjalne strefy ekonomiczne

• instrument dostępny na terenach inwestycyjnych całego kraju

POLSKA STREFA INWESTYCJI

Na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu
jędrzejowskiego (województwo świętokrzyskie) Decyzje
o wsparciu wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu
ministra właściwego ds. gospodarki na podstawie wniosku
przedsiębiorcy.
Dane kontaktowe:
Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
ul. Podole 60
30-394 Kraków
www.kpt.krakow.pl
strefa@kpt.krakow.pl

ZAKRES WSPARCIA
ULGA PODATKOWA
Ulgę podatkową w Polskiej Strefie Inwestycji można otrzymać pod warunkiem zrealizowania
nowej inwestycji, zdefiniowanej w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych

inwestycji, jako:
„inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem
nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa,
dywersyfikacją

produkcji

przedsiębiorstwa

przez

wprowadzenie

produktów

uprzednio

nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego
istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało
postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości”.

ULGA PODATKOWA
 Wysokość ulgi podatkowej (pomoc publiczna w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT):
•

35% dla dużych przedsiębiorstw

•

45% dla średnich przedsiębiorstw

•

55% dla małych i mikro przedsiębiorstw

 Możliwość realizacji inwestycji na wszystkich terenach – prywatnych i publicznych. Nowa ustawa

zerwała z pojęciem specjalnej strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie
wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej.
 Czas na wykorzystanie pomocy publicznej (dla wszystkich firm):

•

12 LAT od dnia otrzymania decyzji o wsparciu

•

15 LAT na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej

POLSKA STREFA INWESTYCJI
Procedura
1.

Wstępne, niezobowiązujące indywidualne konsultacje inwestora z Krakowskim

Parkiem Technologicznym w sprawie Polskiej Strefy Inwestycji.
2.

Przygotowanie przez inwestora dokumentacji celem złożenia wniosku o wydanie
decyzji o wsparciu.

3.

Złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu przez inwestora.

4.

Ocena wniosku przez Krakowski Park Technologiczny w ciągu 30 dni.

5.

Wydanie lub odmowa wydania decyzji o wsparciu.

6.

Realizacja inwestycji.

7.

Kontrola realizacji wykonania warunków decyzji o wsparciu przez Krakowski Park

Technologiczny.

NOWA INWESTYCJA
Utworzenie nowego
przedsiębiorstwa

Zwiększenie zdolności
produkcyjnej

Wprowadzenie nowych
produktów

Zmiana procesu
produkcyjnego

Projekty inwestycyjne mogące otrzymać pomoc publiczną
 Wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw
produkujących m.in.: wyroby tytoniowe, alkohol, stal, energię elektryczną i gaz

 Niektóre firmy z sektora usług
Należą do nich: usługi informatyczne, usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości
( z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych,
usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.
Pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie:
handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier.

Kryteria otrzymania pomocy
publicznej

Ilościowe

Jakościowe

Ilościowe
Konieczna do poniesienia przez przedsiębiorcę wysokość nakładów inwestycyjnych jest
uzależniona od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie realizowana,
od miejsca inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.
 Mikroprzedsiębiorstwo - od 200 tys. zł do 2 mln zł

 Mała firma - od 500 tys. zł do 5 mln zł
 Średnia firma - od 2 mln zł do 20 mln zł
 Duża firma - od 10 mln zł do 100 mln zł
W Krakowie minimalne nakłady inwestycyjne wynoszą:

100 mln zł duża firma/20 mln zł średnia firma/5 mln zł mała firma/2 mln zł mikro

Jakościowe (1)
Kryteria, których realizację przedsiębiorca musi zadeklarować w celu uzyskania Decyzji
o wsparciu. W województwie małopolskim i powiecie jędrzejowskim wymagane jest spełnienie
5 z 10 kryteriów.
Projekty przemysłowe

Projekty usługowe

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w
celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej
nową inwestycją i oferowanie stabilnego
zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i
oferowanie stabilnego zatrudnienia

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Zlokalizowanie inwestycji w miastach: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów, Zakopane,
Jędrzejów lub gminach graniczących z tymi miastami, a także w powiecie dąbrowskim
Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze
szkołami branżowymi
Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
Źródło: Opracowano na podstawie informacji z Krakowskiego Parku Technologicznego

Jakościowe (2)
Projekty przemysłowe

Projekty usługowe

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY
Inwestycja w projekty wspierające branże z sektora: żywności wysokiej jakości, środków transportu,
profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów
higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowego, odzysku materiałowego surowców i
nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług specjalistycznych, usług teleinformatycznych oraz
zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w których planowana jest inwestycja.
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla
biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

Źródło: Opracowano na podstawie informacji z Krakowskiego Parku Technologicznego

Przykładowy sposób naliczania pomocy publicznej
Wysokość pomocy publicznej obliczana jest na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów
inwestycyjnych na realizację nowego projektu lub dwuletnich kosztów nowoutworzonych miejsc pracy.

NAKŁADY INWESTYCYJNE (PLN)

NOWE MIEJSCA PRACY

I. Grunt

3 mln

I. Miesięczne koszty pracy (brutto)

5 000 PLN

II. Budynek

10 mln

II. Nowe miejsca pracy

150

III. Inne środki trwałe

11 mln

III. 2 lata = 24 miesiące

24

Razem (I +II+III)

24 mln

Razem (I +II+III)

18 mln

Pomoc publiczna (35%)

8,4 mln

Pomoc publiczna (35%)

6,3 mln

Pomoc publiczna (45%)

10,8 mln

Pomoc publiczna (45%)

8,1 mln

Pomoc publiczna (55%)

13,2 mln

Pomoc publiczna (55%)

9,9 mln

Źródło: Opracowano na podstawie informacji z Krakowskiego Parku Technologicznego

Dodatkowe informacje
 Pomoc udzielana na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji stanowi pomoc
regionalną. Może być łączona z innymi formami wsparcia pod warunkiem nie przekroczenia
wyznaczonych limitów 35% dla dużych, 45% dla średnich, 55% dla małych i mikro
przedsiębiorstw.
 Jeden przedsiębiorca może realizować kilka inwestycji w oparciu o kolejne Decyzje o wsparciu.
 Utrzymanie warunków, na jakich przedsiębiorca otrzymał Decyzję o wsparciu co do zasady
trwa 5 lat dla dużych firm oraz 3 lata dla firm z sektora MŚP.
 Krakowski Park Technologiczny obejmuje opieką poinwestycyjną wszystkie firmy, którym
wydaje Decyzję o wsparciu.
 Przedsiębiorstwa otrzymujące Decyzję o wsparciu ponoszą opłatę na rzecz zarządzającego
obszarem.

Centrum Wspierania Inwestorów
i Innowacyjnej Gospodarki
Wydział Rozwoju Miasta
ul. Bracka 1, 31-005 Kraków
tel. (012) 616 11 28
coi@um.krakow.pl

