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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA JAKOŚCIOWE DLA NOWEJ INWESTYCJI REALIZOWANEJ W SEKTORZE USŁUG

Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z 

aktualną polityką rozwojową kraju, w których Rzeczpospolita 

Polska może uzyskać przewagę konkurencyjną, obejmujące 

inwestycję w ramach sektorów strategicznych zgodnych ze 

Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: 

1) sektor żywności wysokiej jakości (PKWiU: 10.3, 10.7, 10.8, 

11.07, 17.21, 20.15.3, 20.15.4, 20.15.5, 20.15.6, 20.15.7, 20.15.8, 

20.2); 

2) sektor środków transportu (PKWiU: 13.96, 20.16.5, 20.17, 

22.11, 22.19.4, 24.42, 25.5, 25.61, 29.1, 29.2, 29.3, 30.2, 33.17); 

3) sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych (PKWiU: 20.11, 20.13.23, 20.13.5, 20.13.64, 

23.43, 24.41, 24.45, 25.3, 26.1, 26.2, 26.3, 26.51, 26.70.23, 

26.70.24, 27.11, 27.12, 27.20.2, 27.31, 27.32, 27.4, 27.9); 

4) sektor lotniczo-kosmiczny (PKWiU: 30.3, 33.16); 

5) sektor produktów higienicznych, leków i wyrobów 

medycznych (PKWiU: 17.22, 20.42, 20.53, 21.1, 21.2, 26.6, 

30.92, 32.5); 

6) sektor maszynowy (PKWiU: 25.73.5, 28.11, 28.12, 28.13, 

28.21, 28.22.18, 28.25, 28.29.43, 28.3, 28.4, 28.9, 33.12.2, 33.2); 

7) sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych 

tworzyw (PKWiU: 20.16.4, 38.3); 

8) sektor ekobudownictwa (PKWiU: 31.0, 27.5, 16.21, 16.22, 

16.23.11, 17.24, 20.3, 20.52, 22.23.14, 23.11, 23.12, 23.31, 

23.42); 

9) sektor usług specjalistycznych (PKWiU: 62.03, 63.11.11, 

70.22.1, 71.1, 72, 74.1); 

10) sektor specjalistycznych usług teleinformatycznych  

(PKWiU: 58.21, 62.02.2, 62.01 z wyłączeniem 62.01.2) 

lub z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym 

jest planowana realizacja inwestycji.

Kryterium 

zrównoważonego 

rozwoju 

gospodarczego

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu dotyczące przedmiotu wiodącej działalności prowadzonej w 

ramach nowej inwestycji w okresie utrzymania inwestycji (ze wskazaniem 

klasyfikacji PKWiU).



Wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich.

Aktywizacja zawodowa przez:

1) tworzenie lub zlecenie utworzenia i prowadzenia podmiotowi 

zewnętrznemu przyzakładowego żłobka lub przedszkola lub

2) pokrywanie 80% kosztów związanych z pobytem w żłobku, 

klubie dziecięcym lub placówce wychowania przedszkolnego, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, zespole 

wychowania przedszkolnego, punkcie przedszkolnym dziecka do 

lat 6, przy założeniu, że minimum 20% wszystkich pracowników 

zatrudnionych w ramach nowej inwestycji chce korzystać ze 

świadczenia, lub

3) zatrudnienie w związku z realizacją nowej inwestycji w 

zakładzie co najmniej 10% osób (w odniesieniu do ogólnej liczby 

nowo zatrudnionych pracowników) z orzeczeniem o 

niepełnosprawności.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji:

1) będzie prowadził przyzakładowy żłobek lub przedszkole lub zleci jego 

utworzenie i prowadzenie podmiotowi zewnętrznemu lub

2) będzie pokrywać koszty związane z opieką nad dziećmi do lat 6 

pracowników zatrudnionych w zakładzie, lub

3) 10% nowo zatrudnionych pracowników w ramach nowej inwestycji 

będzie posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.

Tworzenie powiązań regionalnych.

Współpraca z dostawcami, kooperantami w ramach realizacji 

nowej inwestycji.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu, że w ramach nowej inwestycji przekaże w ramach zawartych 

umów kooperantom środki trwałe o wartości 0,5% kosztów 

kwalifikowanych w każdym roku utrzymania nowej inwestycji, które będą̨ 

wykorzystywane przez kooperantów nienależących do tej samej grupy 

kapitałowej wyłącznie do wytwarzania produktów niezbędnych w 

procesie produkcji wynikającym z wydanej decyzji o wsparciu. Ponadto 

przedsiębiorca w każdym roku utrzymania inwestycji będzie 

współpracował w ramach nowej inwestycji z co najmniej trzema 

kooperantami prowadzącymi działalność w tym samym podregionie 

(NUTS 3), w którym realizowana będzie nowa inwestycja.

Prowadzenie działalności badawczo rozwojowej, gdzie: 

1) 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w 

danym roku podatkowym stanowią koszty: 

a) działalności badawczo-rozwojowej odpowiednio w rozumieniu 

art. 5a pkt 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych lub art. 4a pkt 26 ustawy z dnia 

15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub 

b) zakupu usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do 

usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w 

rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i 

usług, lub 

2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników 

prowadzących prace rozwojowe odpowiednio w rozumieniu art. 

5a pkt 40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych lub art. 4a pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 

1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych wyniesie 2% 

ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.

W zakresie pkt 1 oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o 

wydanie decyzji o wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji 1% 

kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę stanowić będą 

koszty działalności badawczo rozwojowej lub zakupu usług badawczo-

rozwojowych. 

W zakresie pkt 2 oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o 

wydanie decyzji o wsparciu, że 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich 

zatrudnionych pracowników w okresie utrzymania inwestycji w ramach 

przedsiębiorstwa przeznaczona zostanie na prace rozwojowe.



Robotyzacja i automatyzacja procesów prowadzonych w 

ramach nowej inwestycji. Zakup w ramach nowej inwestycji co 

najmniej jednego manipulacyjnego robota przemysłowego 

(definicja zgodna z normą 

PN-EN ISO 8373:2001), który jest automatycznie sterowaną, 

programowalną, wielozadaniową maszyną manipulacyjną o wielu 

stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne lub 

lokomocyjne, stacjonarną lub mobilną, dla ważnych zastosowań 

przemysłowych, lub co najmniej jednego innego urządzenia 

(zgodnie z pozycją 493 KŚT) stanowiącego zestaw 

przeprogramowywanych manipulatorów i urządzeń sterujących, 

służącego do wykonywania funkcji ruchowych, dysponującego 

możliwością swobodnego programowania zmian pozycji i 

kolejności operacji roboczych.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji utrzyma odpowiednią 

liczbę robotów przemysłowych lub innych urządzeń zakupionych w 

ramach nowej inwestycji, co do których zgodność z wymaganą normą 

będzie potwierdzona stosownym certyfikatem wydanym przez producenta 

danego robota lub urządzenia.

Koszty związane z zakupem robota lub urządzenia muszą być włączone 

do ewidencji środków trwałych i pozostać w niej przez okres utrzymania 

inwestycji.

Nowa inwestycja w odnawialne źródła energii o mocy 

przyłączeniowej co najmniej 15% większej niż wynikająca z 

umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, która 

kwalifikowałaby się do otrzymania pomocy publicznej zgodnie z 

zasadami dotyczącymi pomocy państwa w sektorze energii, z 

zastrzeżeniem że koszty poniesione w ramach tej inwestycji w 

odnawialne źródła energii nie będą stanowiły kosztów 

kwalifikowanych inwestycji realizowanej w ramach decyzji o 

wsparciu oraz inwestycja nie będzie korzystała z innych form 

wsparcia.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji część zapotrzebowania 

energetycznego przedsiębiorcy będzie pochodziła z powstałej po dniu 

wydania decyzji o wsparciu instalacji OZE.

Posiadanie na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy 

albo średniego przedsiębiorcy.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu o posiadanym statusie zgodnie ze stanem na dzień złożenia 

wniosku.

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie 

stabilnego zatrudnienia, obejmujące utworzenie miejsc pracy 

związanych z nową inwestycją, w których średnie wynagrodzenie 

brutto przewyższa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce 

narodowej według aktualnego komunikatu Prezesa GUS oraz 

oferowanie w nich zatrudnienia dla co najmniej 80% 

pracowników na podstawie umowy o pracę.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji roczne średnie 

wynagrodzenie brutto każdego pracownika zatrudnionego w ramach 

nowej inwestycji, z wyłączeniem członków zarządu - w wypadku spółek 

kapitałowych lub wspólników - w wypadku spółek osobowych, 

przewyższy przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według 

aktualnego komunikatu Prezesa GUS oraz co najmniej 80% osób 

zatrudnionych w ramach nowej inwestycji po dniu wydania decyzji o 

wsparciu będzie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym 

wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu 

EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane 

certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu 

laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub 

wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i 

Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku

o wydanie decyzji o wsparciu, dotyczące spełnienia tego kryterium w 

okresie utrzymania inwestycji.

Kryterium 

zrównoważonego 

rozwoju 

społecznego



Zlokalizowanie inwestycji:

1) w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze 

wymienionym w tabeli nr 3 lub

2) w gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym 

mowa w pkt 1, lub

3) w gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub 

miastem, o którym mowa w pkt 1, lub

4) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w 

których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej 

stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których 

zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu dotyczące lokalizacji inwestycji w okresie jej utrzymania, 

oceniane odpowiednio na podstawie tabeli nr 3 lub aktualnego 

obwieszczenia Prezesa GUS ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej ,,Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu. 

W zakresie pkt 1 i 2 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie 

utrzymania inwestycji poniesie koszty szkoleń świadczonych przez podmioty 

zewnętrzne lub kształcenia w jednostkach oświatowych lub uczelniach w 

wysokości co najmniej 1000 zł na pracownika na rok, dla co najmniej 50% 

pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji. W przypadku szkoleń 

wewnętrznych przedsiębiorca składa oświadczenie, że zatrudni pracownika, w 

zakresie obowiązków którego znajduje się wyłącznie szkolenie pracowników 

przedsiębiorcy. 

W zakresie pkt 3 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z 

organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, 

w sprawie prowadzenia w okresie utrzymania inwestycji praktyk lub staży 

studenckich u tego przedsiębiorcy. 

W zakresie pkt 4 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z 

organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, 

w sprawie oferowania, w okresie utrzymania inwestycji, uczniom lub studentom, 

finansowanych przez przedsiębiorcę, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, 

mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. 

W zakresie pkt 5 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z 

organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, 

której przedmiotem jest przekazanie, w okresie utrzymania inwestycji, na 

potrzeby tej szkoły, centrum kształcenia praktycznego lub uczelni maszyn oraz 

narzędzi, na podstawie protokołu przekazania maszyn oraz narzędzi. 

W zakresie pkt 6 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z 

organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, 

której przedmiotem jest stworzenie w okresie utrzymania inwestycji klasy 

patronackiej lub laboratorium. 

W zakresie pkt 7 przedsiębiorca składa oświadczenie, że zawrze umowę z 

organem prowadzącym szkołę lub centrum kształcenia praktycznego lub uczelnią, 

że w okresie utrzymania inwestycji przyjmie uczniów lub studentów na 

praktyczną naukę zawodu. 

W zakresie pkt 8 przedsiębiorca składa oświadczenie, że w okresie utrzymania 

inwestycji co najmniej jeden z jego pracowników otworzy przewód doktorski w 

ramach doktoratu wdrożeniowego.

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji 

zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, 

obejmujące: 

1) oferowanie pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy 

lub 

2) dofinansowanie kosztów kształcenia, lub 

3) współpracę ze szkołami branżowymi, technikami, centrami 

kształcenia praktycznego, lub uczelniami wyższymi, polegającą 

na organizowaniu praktyk lub staży, lub 

4) oferowanie pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na 

celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i 

kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania 

zatrudnienia, finansowanych przez przedsiębiorcę, lub 

5) przekazanie na potrzeby szkoły, centrum kształcenia 

praktycznego lub uczelni maszyn oraz narzędzi, lub 

6) stworzenie klasy patronackiej lub laboratorium, lub 

7) kształcenie dualne, lub 

8) prowadzenie przez zatrudnionego pracownika doktoratu 

wdrożeniowego.



Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w 

szczególności oferowanie pracownikom:

1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej 

wykraczających poza świadczenia finansowane lub 

współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych 

wymagane przepisami prawa;

2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych 

form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-

rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

Oświadczenie przedsiębiorcy złożone we wniosku o wydanie decyzji o 

wsparciu, że w okresie utrzymania inwestycji będzie ponosił koszty 

świadczeń w zakresie opieki nad pracownikiem w wysokości co najmniej 

800 zł brutto na pracownika na rok, dla wszystkich pracowników 

zatrudnionych w ramach nowej inwestycji, w okresie utrzymania 

inwestycji.


