„Polska Strefa Inwestycji – kompleksowe wsparcie przedsiębiorców

w ramach Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

Akcjonariusze

Miasto Koszalin
4,9%

Skarb Państwa
12,8%

Pozostali
0,4%

Gmina Słupsk
2,1%

Miasto Słupsk
22,1%

Kapitał zakładowy 30 891 400 PLN

Samorząd Województwa
Pomorskiego
57,7%

Rozwijaj się z nami!
3 główne filary naszej działalności to:
I. Od 1994 prowadzenie działań w ramach Rozwoju Regionalnego – realizacja projektów z funduszy UE (2005-2018):
•
28 projektów o wartości 111 mln PLN
•
250 mikro/małych przedsiębiorstw, 12 spółdzielni socjalnych
•
przeszkolenie 6.000 osób w 2019 roku
•
udzielona pomoc de minimis w latach 2014-2018: 7 mln PLN
•
realizacja działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych przez DRR na zlecenie WUP
(pilotaż 1000 os., I edycja: 1000 os., II edycja: 1300 os.)
II. Od 1997 roku zarządzanie Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną – obecnie zarządzamy obszarem SSSE
III. Od 2012 roku zarządzanie Słupskim Inkubatorem Technologicznym:
•
Centrum Badawczo-Rozwojowe – specjalistyczne pracownie OZE/ automatyka, robotyka
•
Akredytowany ośrodek w zakresie systemów fotowoltaicznych
•
ZAPLECZE 3D - Specjalistyczne Usługi Doradcze dla firm: inżynieria odwrotna, skanowanie i druk 3D, prototypowanie, pomiary
termowizyjne z użyciem dronów, efektywność energetyczna (projekt o wartości 14,3 mln zł)
•
Wspieranie powstawania Start-Up’ów
•
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Usługi dla przedsiębiorców i JST
Oferta szkoleniowa i doradcza:
One-stop shop dla inwestorów:
 sprzedaż nieruchomości pod inwestycje
przemysłowe i usługowe;
 doradztwo w zakresie pomocy publicznej w
ramach programu Polska Strefa Inwestycji (ulgi w
podatku dochodowym);
 wskazanie dostępnych instrumentów wsparcia dla
przedsiębiorców;
 opieka przed i po inwestycyjna;

Centrum nowoczesnych usług dla biznesu:
 specjalistyczne pracownie: Automatyki, Robotyki i
Systemów Wizyjnych oraz Odnawialnych Źródeł
Energii;
 usługi dla firm w ramach specjalistycznych usług
doradczych, w tym: pomiary i skanowanie 3D,
kontrola
jakości,
inżynieria
odwrotna,
prototypowanie, badania termowizyjne z ziemi i z
powietrza;

 organizacja i prowadzenie szkoleń, w tym
specjalistycznych w siedzibie PARR i u klienta;
 specjalistyczne szkolenia: komputerowe,
księgowe, podatkowe, marketingowe,
wizerunkowe, komunikacyjne, w tym szkolenia
zawodowe techniczne dla kadr inżynierskich i
technicznych
 w zakresie obszarów jak: RODO, Prawo Pracy,
Kadry i płace, System Zarządzania Jakością ISO, HR
 a także inne szkolenia, dopasowane do
indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.

Nieruchomości:
 wynajem biur, lokali komercyjnych i lokali
mieszkalnych (będących w zasobach PARR);
 usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
komercyjnymi;
 opracowanie kompleksowych ofert (portfolio)
nieruchomości, w tym wykonywanie
inwentaryzacji zdjęciowej/filmowej z ziemi i
powietrza za pomocą dronów (inspekcja terenów
trudno dostępnych);

Centrum przedsiębiorczości:
 wsparcie dla innowacyjnych start-up’ów w ramach
Słupskiego Inkubatora Technologicznego;
 programy akceleracyjne;
 wynajem biur i powierzchni produkcyjnej na
preferencyjnych warunkach;
 organizacja szkoleń, wydarzeń gospodarczych,
(seminaria biznesowe targi, misje gospodarcze,
konferencje (w tym międzynarodowe);
 doradztwo w zakresie dostępnych instrumentów
wsparcia ekspansji zagranicznej przedsiębiorców;

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne:
 sale konferencyjne
(od 5 do 100 osób, w tym audytorium na 300 osób)
 powierzchnie wystawiennicze i ekspozycyjne
 sala komputerowa
 „biurko na godziny”
 pokoje gościnne

Ponad 20 lat doświadczenia Słupskiej SSE
Tereny o statusie SSSE do dnia 31.12.2026r.: 910 ha
Liczba podstref: 18
Ilość projektów inwestycyjnych: 159
80% inwestycji w naszej strefie realizują polskie MŚP
Zatrudnienie*: 7,5 tys. osób
Poniesione wydatki inwestycyjne*: 2,1 mld PLN
Główne branże:
•
drzewna (Szczecinecki Klaster Meblowy)
•
przetwórstwo tworzyw sztucznych
•
spożywcza
•
branża metalowa (Klaster Metalowy Metalika)
•
motoryzacja
•
usługi logistyczne i składowe
*Dane na IV kw. 2018

Wsparcie dla Twojego biznesu

Obszar działań SSSE
•
•
•
•
•
•

3 województwa
16 powiatów
97 gmin
20.049 km2
1,1 mln mieszkańców
127 tys. podmiotów
gospodarczych
• 7 średnich miast tracących
funkcje społecznogospodarcze: Białogard,
Bytów, Słupsk, Szczecinek,
Świdwin, Wałcz i Złotów.
• Wskaźnik pomocy
publicznej 25%-55%
kosztów kwalifikowanych
nowej inwestycji
(w zależności od regionu i
wielkości firmy)

Partnerzy SSSE w ramach PSI
 Przedsiębiorcy – potencjalni inwestorzy
 Samorządy: 16 powiatów, 97 gmin:
• 41 z woj. pomorskiego
• 48 z woj. zachodniopomorskiego
• 8 z woj. wielkopolskiego
 Uczelnie wyższe
 Izby przemysłowo-handlowe
 Instytucje otoczenia biznesu
 Parki technologiczne i inkubatory
 Klastry: Słupski Klaster Bioenergetyczny (certyfikowany pilotażowy klaster energii),
Szczecinecki Klaster Meblowy, Klaster Metalowy Metalika, Klaster Logiczno-Transportowy
Północ-Południe (Krajowy Klaster Kluczowy), Klaster ICT Interizon (Krajowy Klaster Kluczowy)
 Urzędy pracy
 Gestorzy mediów technicznych
 Firmy doradcze i konsultingowe

Akty prawne (planowane nowelizacje)


Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018r. (Dz. U. poz. 1162 z 2018r.)



Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych
inwestycji z dnia 28 sierpnia 2018r. (Dz. U. poz. 1713 z 2018r.)



Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym z dnia 29
sierpnia 2018r. (Dz.U. poz. 1698 z 2018r.)



Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie powierzenia zarządzającemu Słupską Specjalną Strefą
Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji

o wsparciu z dnia 29 sierpnia 2018r. (Dz.U. poz. 1700 z 2018r.)

Akty te regulują m.in.:





Geograficzne obszary działania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
Warunki udzielania decyzji o wsparciu dla przedsiębiorców: kryteria ilościowe i jakościowe
Preferencje dla MŚP w uzyskiwaniu decyzji o wsparciu
Preferencje dla średnich miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze

O wsparciu w pigułce

 Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie, które przyznawane jest w formie zwolnienia z podatku dochodowego

(CIT lub PIT) w związku z realizacją nowej inwestycji.
 Aby skorzystać z ulgi przedsiębiorca musi złożyć specjalny wniosek i otrzymać tzw. decyzję o wsparciu.
 Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc publiczną i jest przyznawana na podstawie ustawy
o wspieraniu nowych inwestycji.

O wsparciu w pigułce
 Aby uzyskać Decyzję o Wsparciu inwestycja musi:
•

być nową, jeszcze nierozpoczętą inwestycją,

•

wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną,

•

spełniać kryteria ilościowe (minimalne koszty kwalifikowane nowej inwestycji, uzależnione od wielkości
przedsiębiorstwa i lokalizacji inwestycji w danym powiecie) i jakościowe (zrównoważonego rozwoju gospodarczego
i społecznego, w zależności od sektora przemysłu lub sektora nowoczesnych usług).

 Nowa inwestycja definiowana jest jako:
•

utworzenie nowego zakładu,

•

zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,

•

wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład,

•

zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

O wsparciu w pigułce
 Decyzja o wsparciu określa okres jej obowiązywania, przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki, które
przedsiębiorca jest obowiązany spełnić, dotyczące:
•

zatrudnienia przez przedsiębiorcę w związku z nową inwestycją, przez określony czas, określonej liczby
pracowników;

•

poniesienia przez przedsiębiorcę w określonym terminie kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji;

•

terminu zakończenia realizacji nowej inwestycji, po upływie którego koszty inwestycji poniesione przez
przedsiębiorcę nie mogą być uznane jako koszty kwalifikowane;

•

maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych, jakie mogą być uwzględnione przy określeniu maksymalnej

wysokości pomocy publicznej;
•

kryteriów ilościowych i kryteriów jakościowych, do których spełnienia zobowiązał się przedsiębiorca;

•

terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana z uwzględnieniem danych ewidencyjnych nieruchomości.

Na jaką działalność można uzyskać
wsparcie w ramach PSI?
Rodzaje działalności*
objęte wsparciem m.in.:






Produkcja (poza niektórymi wyłączeniami)
Usługi produkcyjne
Działalność badawczo-rozwojowa
Magazynowanie (z wyłączeniem pakowania)
Nowoczesne usługi biznesowe, m.in.:
o
Audyt finansowy (69.20.1 PKWiU)
o
Usługi rachunkowo-księgowe (69.20.2 PKWiU)
o
Usługi w zakresie firm centralnych
(head offices) oraz usługi doradztwa związanych z zarządzaniem (dział
70 PKWiU)
o
Usługi architektoniczne i inżynierskie, badania i analizy techniczne
(dział 71 PKWiU)
o
Usługi badań naukowych i prac rozwojowych (dział 72 PKWiU)
o
Usługi specjalistycznego projektowania (grupa 74.1 PKWiU)
o
Usługi doradztwa w sprawach środowiska (74.90.13 PKWiU)
o
IT (oprogramowanie z wyłączeniem usług licencyjnych, doradztwo IT)
o
Usługi centrów telefonicznych (call center) (grupa 82.2 PKWiU)
o
Usługi naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego
(95.1 PKWiU)

wykluczone ze wsparcia m.in.:












Handel hurtowy i detaliczny (sekcja G PKWiU)
Roboty budowlane (sekcja F PKWiU)
Transport
Usługi finansowe i usługi ubezpieczeniowe (sekcja K i L PKWiU)
Wytwarzanie i dystrybucja energii oraz inwestycje w infrastrukturę
energetyczną
Hutnictwo żelaza i stali, sektor węgla, włókien syntetycznych,
budownictwa
Zbieranie, przetwarzanie i unieszkodliwianie niektórych odpadów i
rekultywacja odpadów
Sekcje: O-R PKWiU
Sekcja S (poza niektórymi wyjątkami), T i U,
Działalność koncesjonowana zgodnie z Ustawą Prawo Energetyczne
a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2 lit. c id, ust. 3-5 oraz
art. 13 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu Tekst mający znaczenie dla EOG,
m.in.:
- Sektor rybołówstwa i akwakultury oraz sektor produkcji podstawowej
produktów rolnych

O wsparciu w pigułce
 Forma wsparcia: zwolnienie z CIT lub PIT
 Forma decyzji administracyjnej: decyzja o wsparciu
 Organ wydający decyzję: spółka zarządzająca SSE

 Przedmiot wsparcia: nowa inwestycja
 Koszty kwalifikowane: nakłady inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy
 Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy regionalnej w woj. pomorskim i zachodniopomorskim*):

 45% dla mikro (m) (<10 pracowników ; ≤ EUR 2 mln obroty roczne; ≤ 2 mln EUR suma bilansu)
małych przedsiębiorców (M) (<50 pracowników ; ≤ EUR 10 mln obroty roczne; ≤ 10 mln EUR suma bilansu)
 35% dla średnich przedsiębiorców (Ś) (< 250 pracowników; ≤ EUR 50 mln obroty roczne; ≤ 43 mln EUR suma bilansu)
 25% dla dużych przedsiębiorców (D) (> 250 pracowników; ≥ EUR 50 mln obroty roczne; ≥ 43 mln EUR suma bilansu)
 Okres zwolnienia podatkowego: 10 lat* (lub 15 lat dla inwestycji realizowanych na terenach objętych statusem SSE)
 Kryteria ilościowe: koszty inwestycji (wydatki inwestycyjne lub dwuletnie koszty pracy)
 Kryteria jakościowe: przedsięwzięcia mające wpływ na zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny

Kryteria ilościowe
Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych
inwestycji jest zależna od wielkości
przedsiębiorcy oraz od powiatu, w którym
planowana jest inwestycja (im wyższa stopa
bezrobocia, tym niższy pułap wymaganej
wysokości kosztów).
Preferencje, obniżenie progów o:
• 80% dla średnich przedsiębiorców
• 95% dla małych przeds. oraz inwestycji
z sektora nowoczesnych usług dla biznesu
oraz inwestycji w działalność B+R
• 95% dla mikro przedsiębiorców
Preferencje zostały przyznane również
przedsiębiorcom prowadzącym działalność
badawczo-rozwojową oraz w sektorze
nowoczesnych usług biznesowych, a także
realizując inwestycję na terenie miast średnich
tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze

Wartości zmienne na podstawie rocznego sprawozdania wg obwieszczenia Prezesa GUS – dane statystyczne z dn. 27.09.2019r.

Kryteria ilościowe
(wg Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 27.09.2019r.)
Powiat

bytowski
człuchowski
kościerski
lęborski
słupski
M. Słupsk5

Stopa
bezrobocia

Duży przedsiębiorca
[mln PLN]

8,8 %

20 lub 10

8,8 %
5,8 %
8,4 %
6,3 %
3,3 %

20
60 (było 80)
40 (było 60)
60 lub 10
10

Średni przedsiębiorca
[mln PLN]

Mały przedsiębiorca,
sektor usług i B+R [mln PLN]

Mikro przedsiębiorca
[mln PLN]

1 lub 0,5

0,4 lub 0,2

1
3 (było 4)
2 (było 3)
3 lub 0,5
0,5

0,4
1,2 (było 1,6)
0,8 (było 1,2)
1,2 lub 0,2
0,2

województwo pomorskie
4 lub 2

4
12 (było 16)
8 (było 12)
12 lub 2
2
województwo zachodniopomorskie

białogardzki5
drawski
kołobrzeski

M. Koszalin
koszaliński
sławieński
szczecinecki5
świdwiński5
wałecki5

16,9 %
12,5 %
1,5 %
4,6 %

10
15
100
80

2
3
20
16

0,5
0,75
5
4

0,2
0,3
2
1,6

10,8 %
12,0 %
13,5 %
12,7 %
7,1 %

15
15
10 (było 15)
15 lub 10
40 lub 10

3
3
2 (było 3)
3 lub 2
8 lub 2

0,75
0,75
0,5 (było 0,75)
0,75 lub 0,5
2 lub 0,5

0,3
0,3
0,2 (było 0,3)
0,3 lub 0,2
0,8 lub 0,5

3 lub 0,5

1,2 lub 0,2

województwo wielkopolskie
złotowski5

5,6%

60 lub 10

12 lub 2

Kryteria jakościowe
Grupa

Pkt
1
2

Zrównoważony
rozwój
gospodarczy

3
4
5

6

Zrównoważony
rozwój
społeczny

Sektor przemysłowy

Sektor usług

Sektory strategiczne - Zgodność inwestycji z aktualną polityką kraju
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu eksportu
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu
o zasięgu wykraczającym poza terytorium Polski

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Posiadanie statutu MŚP
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu
prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową
inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie
stabilnego zatrudnienia

7

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

8

Zlokalizowanie inwestycji w mieście średnim tracącym swoje funkcje społeczno-gospodarcze, lub w gminach
bezpośrednio graniczących z tymi miastami lub w powiatach,
gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia

9

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem
Minimum 5 na 10 pkt wymagane do spełnienia w woj. pomorskim i zachodniopomorskim (min. 6 pkt w woj. wielkopolskim)
10

Przykład wyliczenia
wysokości pomocy publicznej
Wartość pomocy oblicza się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów (kwalifikowanych kosztów
inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników).
Koszty
kwalifikowane
inwestycji
10 mln

Intensywność pomocy
[woj. Wielkopolskie]

Wielkość
przedsiębiorstwa

Limit zwolnienia

25%

Duży

2,5 mln

35%

Średni

3,5 mln

45%

Mikro, Mały

4,5 mln

Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego
ustala się zgodnie z wzorem: I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0 × C),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym będzie zlokalizowany duży
projekt inwestycyjny,
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro,
a nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

Koszty kwalifikowane inwestycji
Do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje zalicza się koszty będące:
1) kosztem związanym z nabyciem gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego,
2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z odrębnymi
przepisami, do składników majątku podatnika i zaliczenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, (ograniczenie dla dużych przedsiębiorców*).
3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych, licencji, knowhow i nieopatentowanej wiedzy technicznej, (ograniczenie dla dużych przedsiębiorców*).
5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy trwa co
najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc
od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji,
6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma
postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy

– pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika
z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji.

Koszty kwalifikowane inwestycji
W przypadku dużych przedsiębiorców koszty nowej inwestycji określone w pkt 4) zalicza się do kosztów
kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości wydatków
kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Środki trwałe, o których mowa w pkt 2), muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez
mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców.
W przypadku wsparcia udzielanego dużym przedsiębiorcom na realizację nowej inwestycji polegającej na:
1) zasadniczej zmianie procesu produkcji – koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać koszty amortyzacji
aktywów związanych z działalnością podlegającą modernizacji poniesionych w ciągu trzech lat obrotowych poprzedzających
rok obrotowy, w którym został złożony wniosek o pomoc;
2) dywersyfikacji produkcji istniejącego zakładu – koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą muszą przekraczać o co najmniej 200%
wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów wykazaną na koniec roku obrotowego poprzedzającego rok
obrotowy, w którym rozpoczęto realizację tej nowej inwestycji.

Warunkiem udzielenia wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy
lub zewnętrznych źródeł finansowania, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszących
co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji
Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu
maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć 130% kosztów kwalifikowanych nowej
inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie zobowiązał się przedsiębiorca.

Case study 1
Wielkość przedsiębiorstwa: małe

Inwestycja: zakład przemysłowo - magazynowy

Wydatki inwestycyjne

Koszt kwalifikowany - PSI

Grunt

575 000

Budowa hali produkcyjno-magazynowej

2 000 000

Maszyny, urządzenia

1 000 000

Wartości niematerialne i prawne

250 000
SUMA

Intensywność pomocy
Limit zwolnienia / niezapłacony podatek

3 825 000
45%
1 721 250

Warunkiem udzielenia wsparcia w ramach PSI z tytułu kosztów nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania,
w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

Case study 2
Wielkość przedsiębiorstwa: średnie

Inwestycja: zakład przemysłowy

Wydatki inwestycyjne

Koszt kwalifikowany - PSI

Grunt

1 750 000

Budowa obiektu

2 000 000

Maszyny, urządzenia, linie technologiczne

2 000 000

Wartości niematerialne i prawne

1 000 000
SUMA

Intensywność pomocy
Limit zwolnienia / niezapłacony podatek

6 750 000
35%
2 362 500

Warunkiem udzielenia wsparcia w ramach PSI z tytułu kosztów nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy lub zewnętrznych źródeł finansowania,
w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

Przykładowa procedura inwestycyjna
Nowa inwestycja/reinwestycja na gruncie przedsiębiorcy
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedsiębiorca / inwestor ma pomysł na projekt inwestycyjny
PM SSSE – weryfikacja projektu
Wniosek przedsiębiorcy / inwestora o przyznanie decyzji o wsparciu/
Weryfikacja wniosku – SSSE / MR
Wydanie decyzji o wsparciu dla przedsiębiorcy / inwestora
Rozpoczęcie inwestycji - (koszty kwalifikowane po uzyskaniu decyzji)

Nowa inwestycja/reinwestycja na gruncie JST, KOWR, grunt prywatny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Przedsiębiorca / inwestor ma pomysł na projekt inwestycyjny
PM SSSE – weryfikacja projektu
Przystąpienie do przetargu (grunty publiczne)
Wniosek przedsiębiorcy / inwestora o przyznanie decyzji o wsparciu
Weryfikacja wniosku – SSSE / MR
Wydanie decyzji o wsparciu dla przedsiębiorcy / inwestora
Podpisanie umowy sprzedaży nieruchomości
Rozpoczęcie inwestycji - (koszty kwalifikowane po uzyskaniu decyzji)

Kto już skorzystał ?
PARR S.A. jako zarządzający obszarem SSSE dotychczas wydała 8 decyzji o wsparciu.

1.

Kronospan Polska Sp. z o.o. (Podstrefa Szczecinek SSSE)

2.

KONMET Sp. z o.o. (Podstrefa Słupsk – Włynkówko SSSE)

3.

KORPO Sp. z o.o. (Białogard, powiat białogardzki)

4.

ŻWIROWNIA CHOJNICE Sp. z o.o. (Charzykowy, powiat człuchowski)

5.

JAMES WINDOWS Sp. z o.o. (Podstrefa Koszalin SSSE)

6.

PRZETWÓRSTWO RYBNE ŁOSOŚ Sp. z o.o. (Podstrefa Słupsk-Włynkówko SSSE)

7.

JS FABRYKA PRZEKŁADNI Sp. z o.o. sp. k. (Bierkowo, powiat słupski)

8.

Zakład Usługowy RECYKLON Piotr Radosz Sp. j. (Podstrefa Koszalin SSSE)

9.

Zakład Ogólnobudowlany MARKBUD (Węglewo, powiat bytowski)

Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje na poziomie 419 mln zł i utworzenie 125 nowych miejsc pracy.

Inne instrumenty wsparcia
 Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. – wsparcie dla MŚP
www.wfr.org.pl
•

Pożyczka Ekspansja (na ekspansję zagraniczną)

•

Pożyczka Regionalna

•

Poręczenie

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
www.paih.gov.pl
•

ZBH – Zagraniczne Biura Handlowe

•

Polskie Mosty Technologiczne - wsparcie firmy w procesie internacjonalizacji poprzez zaoferowanie wysokiej
jakości usług doradczo-szkoleniowych. Innowacyjna usługa, produkt czy technologia wsparta zostanie wypracowaną
strategią ekspansji na wybrany rynek pozaunijny.

•

Expo 2020 Dubai

Inne instrumenty wsparcia
 Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Unii Europejskiej
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

W województwie wielkopolskim Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich znajduje się w Poznaniu
al. Niepodległości 34, (61-714 Poznań).

Najbliższy Lokalny Punkt IFE w okolicach Złotowa znajduje się w Pile.
Ul. Grunwaldzka 2 (64-920 Piła)

Telefony do konsultantów: 61 650 62 33, 61 650 62 35
E-mail: pila.fe@wielkopolskie.pl , infoUE-pila@warp.org.pl

Kumulacja pomocy publicznej
W ramach jednego przedsięwzięcia inwestycyjnego przedsiębiorca może korzystać z różnych źródeł pomocy
publicznej, nie tylko zwolnienia z podatku dochodowego, ale również m.in. z dotacji unijnych, grantów rządowych,
dofinansowania tworzenia nowych miejsc pracy, zwolnienia z podatku od nieruchomości..

Pomoc ta może być dowolnie łączona, należy jednak pamiętać, aby kumulacja tych środków nie doprowadziła do
przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej.

Maksymalny poziom wsparcia (intensywność pomocy w woj. wielkopolskim):
 45% dla mikro (m) (<10 pracowników ; ≤ EUR 2 mln obroty roczne; ≤ 2 mln EUR suma bilansu)

małych przedsiębiorców (M) (<50 pracowników ; ≤ EUR 10 mln obroty roczne; ≤ 10 mln EUR suma bilansu)
 35% dla średnich przedsiębiorców (Ś) (< 250 pracowników; ≤ EUR 50 mln obroty roczne; ≤ 43 mln EUR suma bilansu)
 25% dla dużych przedsiębiorców (D) (> 250 pracowników; ≥ EUR 50 mln obroty roczne; ≥ 43 mln EUR suma bilansu)

Kumulacja pomocy publicznej
Ogólne zasady kumulowania pomocy publicznej:

1)

jeżeli łączone są dwa środki pomocowe będące regionalną pomoc inwestycyjną, to skumulowana intensywność
pomocy publicznej nie może przekroczyć maksymalnej intensywności regionalnej pomocy inwestycyjnej,
obowiązującej w danym regionie

2)

jeżeli regionalna pomoc inwestycyjna łączona jest z pomocą de minimis odnośnie tych samych wydatków

kwalifikowanych, to skumulowana wysokość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej intensywności
regionalnej pomocy inwestycyjnej, obowiązującej w danym regionie
3)

jeżeli kumulowane są dwa środki pomocowe, z których jeden stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, a drugi

stanowi pomoc na inny cel, to skumulowana intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć tego pułapu,
który jest korzystniejszy dla przedsiębiorcy.

Nasi partnerzy

Zapraszamy
do współpracy!
Obsługa
inwestorów/Współpraca z JST
tel. (+48) 59 840 11 73
invest@parr.slupsk.pl
www.sse.slupsk.pl

