Poza dotacyjne Instrumenty Wsparcia

Polska Strefa
Inwestycji
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Od września 2018 roku obszar całej Polski (z niewielkimi wyjątkami)
jest „specjalną strefę ekonomiczną” – Polska Strefa Inwestycji
▪ Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji
▪ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie

pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na
realizację nowych inwestycji
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Polska Strefa Inwestycji jest regionalną pomocą inwestycyjną
udzielaną na realizację nowej inwestycji poprzez wsparcie w formie

zwolnienia od podatku dochodowego (PIT lub CIT), na zasadach
określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
albo w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wsparcie nie może być udzielone dla inwestycji zlokalizowanej na
obszarach

występowania

niezagospodarowanych

złóż

kopalin,

z wyjątkiem inwestycji dotyczących tych złóż.
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nowa inwestycja – inwestycja 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
z

procesu

wyłączeniem

produkcyjnego

przedsiębiorstwa,

istniejącego

wobec

którego

przedsiębiorstwa,
wszczęte

zostało

postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie
upadłości
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Wielkość pomocy publicznej (regionalna pomoc inwestycyjna) obliczona jest na podstawie

nakładów poniesionych na nową inwestycję – jedna z dwóch poniższych kategorii nakładów
(korzystniejsza dla przedsiębiorcy)
▪

koszty inwestycji kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji

pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń
wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie ważności decyzji o wsparciu
▪

dwuletnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją ponoszone

w okresie ważności decyzji o wsparciu obejmujące koszty płacy brutto powiększone o składki
obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę

od dnia zatrudnienia tych pracowników.
5

MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2022-2027

Pomiechówek
Nasielsk
Nasielsk
Nowe Miasto
Wołomin

30%
POMORSKIE

50%

40%

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIO-POMORSKIE

50%
40%

PODLASKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

MAZOWIECKIE

20%
40%
LUBUSKIE

40%

POZNAŃ
I PODREGION
POZNAŃSKI

50%
PODREGION
SIEDLECKI

25%

0%

WIELKOPOLSKIE

MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA

40%
ŁÓDZKIE

25%

20%

DOLNOŚLĄSKIE

WROCŁAW

50%
LUBELSKIE

40%
OPOLSKIE

50%
30%

ŚWIĘTOKRZYSKIE

ŚLĄSKIE

40%

50%
PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

+ 10%
dla średnich
Obsługiwane
przez usługęprzedsiębiorstw
Bing
GeoNames,
Microsoft,i małych
TomTom przedsiębiorstw
+©20%
dla mikro

Klembów
Zielonka
Kobyłka
Tłuszcz
Radzymin
Dąbrówka
Dąbrówka
Radzymin
Marki
Jadów
Jadów
Strachówka
Mińsk Mazow
Stanisławów
Jakubów
Dobre
Kałuszyn
Dębe Wielkie
Mrozy
Cegłów
Mrozy
Poświętne
Siennica
Latowicz
Kołbiel
Otwock

6

MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2022-2027
woj. mazowieckie
POWIAT
OSTROŁĘCKI

Intensywność pomocy regionalnej
POWIAT
PRZASNYSKI

Podregion siedlecki 50%

Region mazowiecki
stołeczny 0% z wyjątkami
Miasto stołeczne
Warszawa 0%

OSTROŁĘKA

POWIAT
MŁAWSKI

POWIAT
ŻUROMIŃSKI

Region mazowiecki
regionalny 40%

POWIAT
SIERPECKI

POWIAT
OSTROWSKI
POWIAT
PUŁTUSKI

PŁOCK

POWIAT
WYSZKOWSKI

POWIAT
PŁOŃSKI

POWIAT
PŁOCKI

POWIAT
GOSTYŃSKI

POWIAT
NOW ODWORSKI

POWIAT
SOCHACZEWSKI

Wyjątki dla regionu mazowieckiego stołecznego
Gminy ze wsparciem 35%:
• Dąbrówka / WOŁ.
• Jadów / WOŁ.
• Tłuszcz / WOŁ.
• Latowicz / MIŃ.
• Mrozy / MIŃ.
• Siennica /MIŃ.
• Dobre / MIŃ.
• Kałuszyn / MIŃ.
• Kołbiel / OTW.
• Osieck / OTW.
• Sobienie-Jeziory / OTW.
• Strachówka / OTW.
• Serock / LEG.

POWIAT
MAKOWSKI

POWIAT
CIECHANOWSKI

Gminy ze wsparciem 25%:
• Baranów /GRO.
• Jaktorów / GRO.
• Żabia Wola / GRO.
• Grodzisk Mazowiecki / GRO
• Kampinos / W.ZACH.
• Błonie /W.ZACH.
• Góra Kalwaria / PIAS.
• Leszno / PIAS.
• Prażmów / PIAS.
• Tarczyn / PIAS.
• Leoncin / NOW.
• Zakroczym / NOW.
• Nasielsk / NOW.

POWIAT
LEGIONOWSKI

POW IAT
W ARSZAW SKI ZACHODNI

POWIAT
GRODZISKI

POWIAT
WĘGROWSKI

POWIAT
WOŁOMIŃSKI

POWIAT
MIŃSKI

WARSZAWA

SIEDLCE

POWIAT
PRUSZKOW SKI
POWIAT
PIASECZYŃSKI

POWIAT
ŻYRARDOWSKI

POWIAT
PRZYSUSKI

POWIAT
ŁOSICKI

POWIAT
GARWOLIŃSKI

POWIAT
KOZIENICKI

RADOM

POWIAT
SZYDŁOWIECKI

POWIAT
SIEDLECKI

POWIAT
OTWOCKI

POWIAT
GRÓJECKI

POWIAT
BIAŁOBRZESKI

POWIAT
SOKOŁOWSKI

POWIAT
ZWOLEŃSKI

POWIAT
RADOMSKI
POWIAT
LIPSKI

+ 10% dla średnich przedsiębiorstw
Obsługiwane przez usługę Bing
+ 20% dla mikro i małych
przedsiębiorstw
© GeoNames, Microsoft, TomTom
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Otwock
Wiązow
Celestyn
Wiązow
Karczew
Piaseczn
Lesznow
Piaseczn
Piaseczn
Piaseczn
Prażmów
Lesznow
Konstan
Konstan
Góra Ka
Góra Ka
Prażmów
Lesznow
Tarczyn
Grójec
Jasienie
Goszczy
Błędów
Belsk Du
Mogieln
Chynów
Pniewy
Warka
Pruszków
Pruszków
Pruszków
Pruszków

Koszty kwalifikowane:
▪

koszt nabycia gruntów,

▪

cena nabycia albo koszt wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod

warunkiem zaliczenia ich do EŚT i WNiP,
▪

koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,

▪

cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez
nabycie praw patentowych, licencji, know-how i nieopatentowanej wiedzy technicznej,

▪

koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli (czas trwania co najmniej 5 lat albo
3 lata w przypadku MŚP, licząc od dnia zakończenia inwestycji),

▪

cena nabycia aktywów w ramach leasingu finansowego (zobowiązanie do nabycia aktywów z
dniem upływu okresu leasingu).
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Wsparcie nie jest udzielane w przypadku działalności m.in. w zakresie:
▪ wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, napojów
alkoholowych, itp.
▪ handlu hurtowego i detalicznego
▪ naprawy pojazdów samochodowych
▪ usług budowlanych
▪ usług hotelowych i gastronomicznych
▪ usług finansowych i ubezpieczeniowych
Szczegółowy katalog działalności, które nie kwalifikują się do wsparcia określa
rozporządzenie
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DECYZJA O WSPARCIU
▪ Wsparcie udzielane jest na podstawie „decyzji o wsparciu”.
▪ Decyzję o wsparciu wydaje minister właściwy do spraw gospodarki na

wniosek przedsiębiorcy zawierający plan realizacji nowej inwestycji.
▪ Decyzję o Wsparciu wydaje się na okres 10, 12 lub 15 lat – zależnie od
mapy pomocy regionalnej oraz 15 lat dla obszarów SSE

▪ Można składać dowolną ilość wniosków o wydanie decyzji o wsparciu
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Istotne informacje uzupełniające:
▪
▪
▪
✓

✓
✓
▪

▪

W przypadku dużych przedsiębiorców nabywane środki trwałe muszą być nowe –
w przypadku MŚP mogą być nowe lub używane.
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz WNiP ustala się zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości.
Wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do kosztów nowej inwestycji, jeżeli łącznie spełniają
następujące warunki:
będą wykorzystane wyłącznie w zakładzie, na rzecz którego przedsiębiorca otrzymuje wsparcie, oraz
będą ujęte w aktywach tego zakładu i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku
MŚP - 3 lat;
będą nabyte na warunkach rynkowych od osoby trzeciej niepowiązanej z nabywcą;
będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.
W przypadku dużych przedsiębiorców koszty WNiP są kwalifikowane w wysokości
nieprzekraczającej 50% całkowitych kosztów nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia
pomocą.
Decyzji o wsparciu nie udziela się na działalność prowadzoną na terenie województwa
dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub regionu warszawskiego przez dużego
przedsiębiorcę, z wyjątkiem inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej.
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Kryteria ilościowe
▪

▪

▪
✓
✓
✓

Minimalne koszty kwalifikowane inwestycji, do poniesienia których zobowiązany jest przedsiębiorca
otrzymujący wsparcie zależą od stopy bezrobocia w powiecie, na terenie którego realizowana będzie
inwestycja oraz wielkości przedsiębiorstwa (mikro/małe/średnie/duże).
Niezależnie od stopy bezrobocia w danym powiecie, w przypadku gdy większa część terenu, na terenie
którego realizowana będzie inwestycja położona jest w jednym ze 137 miast średnich tracących funkcje
społeczno-gospodarcze lub w gminie, w której położone jest takie miasto lub w gminie graniczącej z gminą
na terenie, której położone jest takie miasto to wówczas minimalny poziom inwestycji liczony jest tak samo
jak dla powiatów ze stopą bezrobocia przekraczającą 250% średniej stopy bezrobocia w Polsce (patrz
tabela na kolejnym slajdzie).
Minimalne koszty inwestycji redukuje się ze względu na:
wielkość przedsiębiorcy – dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców odpowiednio o 98%, 95% i 90% w
stosunku do wymagań stawianych dużym przedsiębiorcom;
sektor działalności obejmujący wybrane usługi z zakresu IT, finansów, badań i analiz technicznych,
specjalistycznego projektowania, środowiska, outsourcingu procesów biznesowych o 95%;
rodzaj inwestycji dużego lub średniego przedsiębiorcy w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości
niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu,
dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych
w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu o 50%.

Redukcja ze względu na rodzaj inwestycji dużego i średniego przedsiębiorcy kumuluje się z redukcją ze
względu na wielkość przedsiębiorcy i sektor działalności.
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stopa bezrobocia (% średniej krajowej)
wielkość
przedsiębiorcy

do 60%

mikro

2 000 000 zł

1 600 000 zł

1 200 000 zł

800 000 zł

400 000 zł

300 000 zł

200 000 zł

mały

5 000 000 zł

4 000 000 zł

3 000 000 zł

2 000 000 zł

1 000 000 zł

750 000 zł

500 000 zł

średni

10 000 000 zł

8 000 000 zł

6 000 000 zł

4 000 000 zł

2 000 000 zł

1 500 000 zł

1 000 000 zł

100 000 000 zł 80 000 000 zł

60 000 000 zł

40 000 000 zł

20 000 000 zł

15 000 000 zł

10 000 000 zł

3 000 000 zł

2 000 000 zł

1 000 000 zł

750 000 zł

500 000 zł

duży

wybrane usługi

5 000 000 zł

wyższa niż 60%, wyższa niż 100%, wyższa niż 130%, wyższa niż 160%, wyższa niż 200%, wyższa niż 250% oraz
do 100%
do 130%
do 160%
do 200%
do 250%
miasta średnie

4 000 000 zł

Duże lub średnie przedsiębiorstwo realizujące inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne
związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie
produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego
zakładu redukuje minimalne wymagane koszty kwalifikowane dodatkowo o 50%.
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Kryteria jakościowe
Ocena jakościowa projektów inwestycyjnych dokonywana jest w oparciu o:
▪
▪

kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego
kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego.

Przedsiębiorca musi spełnić określoną ilość kryteriów w zależności od regionu, w którym
realizowana jest nowa inwestycja. W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionach,
w których maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:
▪ 40% - za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie nie mniej niż 5 punktów,
▪ 50% - za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie nie mniej niż 4 punktów,
▪ dla pozostałych - za spełnienie kryteriów uznaje się uzyskanie nie mniej niż 6 punktów,
ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.
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MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2022-2027

Pomiechów
Nasielsk
Nasielsk
Nowe Mias
Wołomin

6 pkt
POMORSKIE

4 pkt

5 pkt

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

ZACHODNIO-POMORSKIE

4 pkt
5 pkt

PODLASKIE

KUJAWSKO-POMORSKIE

5 pkt
MAZOWIECKIE

PODREGION
SIEDLECKI

6 pkt

5 pkt

6 pkt

WIELKOPOLS KIE

LUBUSKIE

4 pkt

MIASTO STOŁECZNE
WARSZAWA

5 pkt
4 pkt

ŁÓDZKIE

6 pkt

LUBELSKIE

4 pkt

DOLNOŚLĄSKIE

5 pkt

6 pkt

OPOLSKIE

ŚLĄSKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE

5 pkt

4 pkt
PODKARPACKIE

MAŁOPOLSKIE

+ 10%
dla średnich przedsiębiorstw
Obsługiw an e przez us ługę B ing
+©20%
GeoNames,
dla mikro
Mi cros o/ ,i TomTom
małych przedsiębiorstw

Klembów
Zielonka
Kobyłka
Tłuszcz
Radzymin
Dąbrówka
Dąbrówka
Radzymin
Marki
Jadów
Jadów
Strachówka
Mińsk Mazo
Stanisławów
Jakubów
Dobre
Kałuszyn
Dębe Wielk
Mrozy
Cegłów
Mrozy
Poświętne
Siennica
Latowicz
Kołbiel
Otwock
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GOSPODARCZY - max 8 pkt
PROJEKTY PRODUKCYJNE

pkt

PROJEKTY USŁUGOWE

Inwestycja w projekty wspierające branże z następujących sektorów:
- żywności wysokiej jakości,
- środków transportu,
- profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
Zgodność z aktualną polityką - lotniczo-kosmicznego,
rozwojową kraju, w których - produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych,
Polska może uzyskać
- maszynowego,
przewagę konkurencyjną
- odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw,
- ekobudownictwa,
- usług specjalistycznych,
- specjalistycznych usług teleinformatycznych lub
- zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana inwestycja

1

Działalność B+R

Przeznaczenie 1% kosztów działalności na prace B+R lub 2% czasu pracy wszystkich zatrudnionych na prace rozwojowe

1

Wykorzystanie potencjału
zasobów ludzkich

Aktywizacja zawodowa przez:
- tworzenie przyzakładowego żłobka lub przedszkola,
- pokrywanie kosztów związanych z pobytem dziecka w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych lub
- zatrudnianie osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

1

Tworzenie powiązań
regionalnych

Przekazanie kooperantom środków trwałych o wartości 0,5% kosztów kwalifikowanych w każdym roku utrzymania
nowej inwestycji na potrzeby wytwarzania produktów niezbędnych w procesie produkcji dla nowej inwestycji

1

Robotyzacja

Zakup w ramach nowej inwestycji co najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego

1

OZE

Poniesienie niekwalifikowanych kosztów na OZE

1

Wielkość przedsiębiorstwa

Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy

1

Klaster

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

Nie dotyczy

1
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ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNY - max 5 pkt
PROJEKTY PRODUKCYJNE

pkt

PROJEKTY USŁUGOWE

Niski negatywny wpływ na
środowisko

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

1

Lokalizacja inwestycji

Zlokalizowanie inwestycji:
- w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz w gminach graniczących z takimi miastami,
- na obszarze powiatów lub miast, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w
kraju (z wyłączeniem miast - siedzib wojewody lub sejmiku województwa)

1

Wspieranie zdobywania
wykształcenia

Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami
branżowymi

1

Opieka nad pracownikiem

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem

1

Tworzenie wysokiej jakości
miejsc pracy

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu
prowadzenia działalności gospodarczej objętej nowa
inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie
stabilnego zatrudnienia

1
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Wniosek o wydanie decyzji o wsparciu
Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia. Wniosek obejmuje
wszelkie istotne dla oceny projektu informacje, takie jak:
▪ lokalizacja projektu
▪ przedmiot działalności
▪ wysokość i wykaz kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji
▪ liczbę nowo zatrudnionych pracowników
▪ daty rozpoczęcia i zakończenia inwestycji oraz harmonogram ponoszenia
kosztów kwalifikowanych
▪ kryteria jakościowe, do spełnienia których zobowiązuje się przedsiębiorca
▪ szczegółowy opis przedsięwzięcia (biznesplan, o ile został sporządzony)

efekt zachęty - bezwzględnym warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie
wniosku przed rozpoczęciem inwestycji
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Decyzja o wsparciu
Decyzja administracyjna wydawana na wniosek przedsiębiorcy, określająca:
▪ okres jej obowiązywania (10, 12 lub 15 lat)
▪ przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji
▪ Warunki, do spełnienia których zobowiązany będzie przedsiębiorca, dotyczące:
✓ zatrudnienia w związku z nową inwestycją przez określony czas określonej liczby
pracowników
✓ poniesienia w określonym terminie kosztów kwalifikowanych inwestycji
✓ terminu zakończenia realizacji 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 wysokości pomocy publicznej
✓ kryteriów ilościowych i jakościowych
✓ terenu, na którym nowa inwestycja zostanie zrealizowana
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Zmiana decyzji
▪ na wniosek przedsiębiorcy
▪ brak szczegółowych warunków z wyjątkiem zakazu zwiększania maksymalnych
kosztów kwalifikowanych (tj. zwiększania maksymalnej kwoty pomocy publicznej)
Uchylenie decyzji - przesłanki:
▪ zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej określonej w decyzji o
wsparciu
▪ rażące uchybienie warunkom określonym w decyzji o wsparciu
▪ ̵nieusunięcie w terminie wyznaczonym przez ministra stwierdzonych w toku
kontroli uchybień w realizacji warunków określonych w decyzji
▪ na wniosek przedsiębiorcy - skutek to obowiązek zwrotu pomocy publicznej
Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji - na wniosek przedsiębiorcy
▪ nieskorzystanie z pomocy publicznej
▪ skorzystanie z pomocy publicznej i spełnienie wszystkich warunków określonych w
decyzji o wsparciu oraz warunków udzielania pomocy publicznej
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
Marzena TYMIŃSKA-ŁADZIAK
Dyrektor ds. Funduszy UE
tel.: +48 605 668 770
e-mail: m.tyminska-ladziak@egc.pl

21

