


Województwo

Dolnośląskie

 

GDZIE JESTEŚMY?

Województwo 

wielkopolskie

 



Mała firma         45% x 1 000 000 PLN= 450 000 PLN

Średnia firma     35% x 1 000 000 PLN= 350 000 PLN

Duża firma         25% x 1 000 000 PLN= 250 000 PLN

Jakie

korzyści?

WIELKOŚĆ UZYSKANEJ POMOCY PUBLICZNEJ

Całkowity koszt inwestycji 1 000 000 PLN45% 
zwolnienia podatkowego

do

Przykład

25% 
35% 
45% 

wydatków inwestycyjnych

lub 

dwuletnich kosztów pracy

nowych pracowników

CIT / PIT

duża

średnia

mała

Wielkość firmy



warunki
do spełnienia

utworzenie
nowego
zakładu

zwiększenie
zdolności

produkcyjnej

wprowadzenie
nowych

produktów

zasadnicza 
zmiana procesu
produkcyjnego

Realizacja nowej inwestycji, poprzez:

oraz spełnienie określonych kryteriów ilościowych i jakościowych:

kryteria ilościowe (minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych) są
uzależnione od  stopy bezrobocia w  powiecie, w  którym inwestycja
będzie realizowana (im wyższa stopa bezrobocia, tym niższy pułap
wymaganej wysokości kosztów) oraz od wielkości przedsiębiorstwa,

kryteria jakościowe to między innymi: prowadzenie działalności
badawczo-rozwojowej, wspieranie pracowników w  zdobywaniu
wykształcenia i  kwalifikacji zawodowych, współpraca ze  szkołami
branżowymi, przynależność do klastrów.

lub lub lub



wybrane przedsiębiorstwa z sektora nowoczesnych usług (BSS) świadczące
usługi: informatyczne, badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk

przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, z zakresu
księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz

technicznych, centrów telefonicznych, architektonicznych oraz inżynieryjnych.

NA POMOC PUBLICZNĄ, W POSTACI ZWOLNIENIA PODATKOWEGO 
W RAMACH DECYZJI O WSPARCIU MOGĄ LICZYĆ:

przedsiębiorstwa z sektora tradycyjnego
 przemysłu,

POMOCY PUBLICZNEJ NIE MOGĄ OTRZYMAĆ FIRMY 
PROWADZĄCE M.IN. DZIAŁALNOŚĆ  W ZAKRESIE:

usługi finansowe
i ubezpieczeniowe oraz

związane z obsługą rynku
nieruchomości

usługi profesjonalne,
naukowe i techniczne
(z wyłączeniem B+R)

usługi w zakresie opieki
zdrowotnej, kulturalne,
rozrywkowe, sportowe

sektor produkcji
i dystrybucji energii
elektrycznej i gazu

produkcja
pierwotna
produktów

rolnych

sektor
rybołóstwa

i akwakultury

sektor
budownictwa
okrętowego

usługi
hotelarskie

i gastronomiczne

roboty
budowlane

handel
hurtowy 

i detaliczny

wytwarzanie
wyrobów

tytoniowych

produkcja
napojów

alkoholowych

dla
kogo ?



Kamiennogórska Specjalna Strefa
Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości
ul. Papieża Jana Pawła II 11A
58-400 Kamienna Góra
tel.: +48 75 645 20 30
e-mail: strefa@ssemp.pl

www.ssemp.pl
www.mapa.ssemp.pl

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:


