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ZARZĄDZAJĄCY 

1995 2018 

11,4 46,2 449 



DECYZJA O WSPARCIU 

ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO (CIT, PIT) 

Poziom intensywności wsparcia: 
 

 Duży: 50% 

 Średni: 60% 

Mały, mikro: 70% 

PRZYKŁAD: 

 Lokalizacja inwestycji: powiat lubaczowski 

 Koszty kwalifikowane: 40 mln zł 

Pomoc 

publiczna 

Ważność 

decyzji 

DUŻA 

FIRMA 

20 mln zł 

15 lat 

ŚREDNIA 

FIRMA 

24 mln zł 

15 lat 

MAŁA 

FIRMA 

28 mln zł 

15 lat 

OFERTA 



USTAWA z dnia 10 maja 2018 r.  

o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1162) 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. 2018 poz. 1713) 

 

Określa m. in.: dopuszczalny zakres działalności, kryteria ilościowe, kryteria jakościowe, wzór wniosku 

ROZPORZĄDZENIE 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 

 

Określa m.in.: definicja MŚP (Załącznik I), rozpoczęcie prac (Art. 2 ust. 23) 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 29 sierpnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym (Dz. U. 2018 poz. 1698) 

AKTY PRAWNE 



OBSZAR EURO-PARK MIELEC 

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

 

 17 powiatów 

 2 miasta na prawach powiatu 

 

 bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, 

jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski, 

lubaczowski, łańcucki, mielecki, przeworski, 

ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, sanocki, 

strzyżowski 

m. Krosno, m. Rzeszów 

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 

 

 3 powiaty 

miasto na prawach powiatu 

 

 lubartowski, lubelski, świdnicki 

m. Lublin 

 



DECYZJA O WSPARCIU  

Decyzja wydawana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy  

zawierający plan realizacji nowej inwestycji 

Decyzji o wsparciu nie wydaje się przedsiębiorcy (osoba fizyczna) ukaranemu za przestępstwo przeciwko 

środowisku oraz przedsiębiorcy (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) 

jeżeli wspólnikiem lub członkiem zarządu tych podmiotów jest osoba, która została prawomocnie ukarana za takie 

przestępstwo. 

Decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 

Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji, która spełnia kryteria ilościowe oraz jakościowe 



WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DECYZJĘ O WSPARCIU    

1. Zakres działalności 

2. Nowa inwestycja 

3. Kryteria ilościowe 

4. Kryteria jakościowe 



WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DECYZJĘ O WSPARCIU       

Zakres działalności Nowa inwestycja 

 zgodny z rozporządzeniem 

 

 wyrażony w PKWiU 2015 

 

 produkcja przemysłowa, B+R, 

nowoczesne usługi, IT 

 

 wykluczony m.in. handel, transport, 

energetyka, hutnictwo 

 zgodność z definicją 

 

 decyzja o wsparciu = projekt 

 

 



WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DECYZJĘ O WSPARCIU       

Kryterium ilościowe Kryteria jakościowe 

 określa minimalną wartość kosztów 

kwalifikowanych 

 

 zależne od przeciętnej stopy 

bezrobocia 

 

 obniżone dla średniego o 80%, 

małego 95%, mikro 98%  

 

 nowoczesne usługi dla biznesu – 

obniża się o 95% 

 inwestycja realizowana w sektorze 

usług lub przemysłowym 

 

 podział na dwa kryteria: zrównoważony 

rozwój gospodarczy oraz społeczny 

 

 co najmniej jeden punkt z każdego 

kryterium 

 

 minimum 4 punkty 

 

 

 



KRYTERIUM ILOŚCIOWE       

Przeciętna stopa 

bezrobocia 

Stan na dzień 

30.06.2018 r. 

Wartość 

inwestycji, mln zł 

(D) 

Wartość 

inwestycji, mln zł 

(Ś) 

Wartość 

inwestycji, mln zł 

(Mały) 

Wartość 

inwestycji, mln zł 

(Mikro) 

Polska 5,8 – – – – 

lubaczowski 8,4 40 8 2 0,8 

przeworski 11,8 15 3 0,75 0,3 

Przeworsk 11,8 10 2 0,5 0,2 

jarosławski 12 15 3 0,75 0,3 

Nowoczesne usługi dla biznesu: 
 

 związane z wydawaniem pozostałego oprogramowania (58.29 PKWiU), 

 związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych (62 PKWiU), 

 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (72 PKWiU). 

 

 

 

Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Przeworsk, Sanok 

oraz gminy graniczące –  

10 mln zł – duży; 2 mln zł – średni; 0,5 mln zł – mały; 0,2 mln zł – mikro. 



KRYTERIA JAKOŚCIOWE – SEKTOR PRZEMYSŁOWY   
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 inwestycje w sektory m.in.: elektryczny i elektroniczny, lotniczo-kosmiczny, wyrobów medycznych, 

maszynowy, nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, IT oraz w sektory zgodne z inteligentnymi 

specjalizacjami województwa (lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informacja 

i komunikacja), w którym planowana jest realizacja inwestycji 

 

 osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP 

 

 przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego 

 

 prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej 

 

 posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy 

 

 

 

 



KRYTERIA JAKOŚCIOWE – SEKTOR PRZEMYSŁOWY   
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 utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy 

 

 prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko 

 

 zlokalizowanie inwestycji w mieście tracącym funkcje społeczno-gospodarcze (+gminy graniczące) 

lub na obszarze powiatów ze stopą bezrobocia wynoszącą co najmniej 160% przeciętnej stopy 

bezrobocia w kraju 

 

 wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami 

branżowymi 

 

 podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem 

 

 

 



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU   
Informacje i dokumenty składane przez wszystkich przedsiębiorców ubiegających się o pomoc 

Firma / imię i nazwisko przedsiębiorcy 

Adres siedziby przedsiębiorcy/Główne miejsce wykonywania dział. gosp. 

Kategoria przedsiębiorcy 

Charakter przedsięwzięcia gospodarczego 

Lokalizacja  

Szczegółowy opis przedsięwzięcia 

Przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w ramach inwestycji 

Data rozpoczęcia realizacji nowej inwestycji 

Data zakończenia realizacji nowej inwestycji 

Suma i wykaz kosztów kwalifikowanych 

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 

Harmonogram ponoszenia kosztów kwalifikowanych 

Liczba pracowników zatrudnionych w związku z nową inwestycją 

Okres utrzymania zatrudnienia w związku z nową inwestycją 

Maksymalna liczba nowych miejsc pracy, których koszty będą kwalifikowane jako dwuletnie koszty pracy 

W przypadku istniejącego zakładu – średnioroczny poziom zatrudnienia z 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku 

Kryteria jakościowe, do spełnienia których zobowiązuje się przedsiębiorca 



DEDYKOWANA STRONA INTERNETOWA   

www.strefainwestycji.arp.pl 



GENERATOR OFERT INWESTYCYJNYCH – PAIH   
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 aplikacja usprawniająca wprowadzenie do systemu on-line danych dotyczących ofert inwestycyjnych 

w tym ofert tupu: greenfield, brownfield, oferty dot. powierzchni biurowych i powierzchni hal 

produkcyjnych 

 

 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, projekt „Standardy obsługi inwestora 

w samorządzie” 

 

 nowe narzędzie do zarządzania ofertą inwestycyjną 

 

 ogólnopolska bazy najlepszych i aktualnie dostępnych lokalizacji inwestycyjnych 

 

 kontakt: generator@paih.gov.pl 

 

 

 



DECYZJE - STATYSTYKA   

Decyzje 
Liczba 

udzielonych 

Deklarowane 

nakłady (mln zł) 

Deklarowane 

nowe miejsca 

pracy 

Kraj pochodzenia 

kapitału (PL) 
Sektor MŚP 

2018 8 473,1 77 7 3 

2019 14 461,1 493 11 9 

Suma 22 934,2 570 18 12 

2018 2019 2019 

Sanok Rubber Company S.A. FA KROSNO S.A. Lubcon Polska sp. z o.o.  

ADR Polska S.A. Grzegorz Dydyk Firma UH "For-Drew" STALMAX sp. z o.o.  

 ZEG-MED  s.c. BISPOL sp. z o.o. ZNR sp. z o.o. 

PPHU EXTRANS R. Dyrkacz i S-ka sp. j. 
Consolidated Precision Products Poland 

sp. z o.o. 
Varroc Lighting Systems sp. z o. o. 

Drukarnia Dako Kozioł i Wspólnicy sp. j. "Dariusz Charysz BRIXTON" Firma PUH „DREWKOL” 

KROSGLASS S.A. MARMA Polskie Folie sp. z o.o. WIN PLUS sp. z o.o. 

Olimp Laboratories sp. z o.o. Lingaro sp. z o.o. 

"HERB" Usługi PH Mariusz Pokrywka DELTA Skowroński i Skowroński sp. j. 



DECYZJE - STATYSTYKA   

STREFA DECYZJE O WSPARCIU NAKŁADY [w mln zł] 

Katowicka 25 2 008 

Mielecka 18 674 

Krakowska 18 998 

Łódzka 18 1 932 

Warmińsko-Mazurska 18 408 

Wałbrzyska 17 1 468 

Pomorska 14 369 

Kostrzyńsko-Słubicka 9 620 

Tarnobrzeska 9 251 

Kamiennogórska 8 33 

Starachowicka 7 398 

Suwalska 6 148 

Legnicka 3 373 

Słupska 1 280 



 www.arp.pl  www.europark.arp.pl 


