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Podstawowe założenia nowego systemu wsparcia

̴ Wsparcie - pomoc publiczna w formie zwolnienia od podatku dochodowego (PIT albo CIT) dla przedsiębiorców realizujących

̴

nowe inwestycje
Cel i forma wsparcia analogiczne jak w dotychczasowym systemie specjalnych stref ekonomicznych (SSE)

̴ Kluczowe różnice w stosunku do systemu SSE:
• odejście od ograniczeń terytorialnych – wsparcie w postaci zwolnienia podatkowego dostępne nie jak dotychczas, wyłącznie z tytułu
realizacji nowej inwestycji na obszarze objętym statusem SSE, ale na terenie całego kraju
• wprowadzenie kryteriów dostępu – wsparcie jedynie dla przedsiębiorców, których projekty inwestycyjne spełnią:
̵
̵

kryteria ilościowe w zakresie minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz
kryteria jakościowe - skorelowane z celami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

• zróżnicowanie okresu zwolnienia podatkowego w zależności od lokalizacji inwestycji

̴ Przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w SSE, korzystają z pomocy publicznej na dotychczasowych zasadach do końca 2026 r.
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Podstawy prawne
̴ 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 (Dz.Urz. UE L 187 z 26.06.2014)
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U.2018.1162)
̵

weszła w życie 30 czerwca 2018 r. (część przepisów 16 czerwca 2019 r.)

̴ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na

̴

̴

realizację nowych inwestycji (Dz.U.2018.1713)
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich
zarządzającym (Dz.U.2018.1698)
14 rozporządzeń Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia spółkom zarządzającym
obszarami wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu (Dz.U.2018.1699 – 1712)
̵

weszły w życie 5 września 2018 r.

̴

̴

̴ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej
na lata 2014–2020 (Dz.U.2014. 878)
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.2018.1509 z późn.zm)
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.2018.1036 z późn.zm.)
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Wsparcie w kontekście regulacji dotyczących pomocy publicznej

̴ Wsparcie stanowi regionalną pomoc inwestycyjną, tj. pomoc ukierunkowaną na przyspieszenie rozwoju najsłabiej

̴

rozwiniętych regionów Unii Europejskiej, udzielaną na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.
107 i 108 Traktatu („Rozporządzenie 651/2014”)
Wsparcie może być udzielane jako pomoc regionalna:

• z tytułu kosztów nowej inwestycji
• z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją

̴

̴ Maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy regionalnej, tj. wyrażony procentowo stosunek wartości pomocy

w stosunku do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca
2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020
Wsparcie nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej, chyba że:

• łączna wartość pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy na dany projekt inwestycyjny ze wszystkich źródeł przekraczałaby
wartość pomocy obliczonej dla dużego projektu inwestycyjnego o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100
mln euro
• przedsiębiorca dokonał, w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przeniesienia w
rozumieniu art. 2 pkt 61a Rozporządzenia 651/2014 do zakładu, w którym ma zostać dokonana nowa inwestycja, albo w dniu złożenia
tego wniosku ma zamiar dokonać takiego przeniesienia w okresie dwóch lat od zakończenia nowej inwestycji objętej decyzją o
wsparciu
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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 poprzez wprowadzenie produktów
uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub
zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego
istniejącego przedsiębiorstwa
z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte
zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek
do sądu o ogłoszenie upadłości

Zatrudnienie określonej liczby pracowników
w związku z nową inwestycją
̴ Wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w

̴

̴

związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego
zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania
decyzji o wsparciu
Liczba pracowników = liczba miejsc pracy utworzonych w
związku z realizacją nowej inwestycji po dniu uzyskania decyzji
o wsparciu, jednak nie później niż w okresie 3 lat od
zakończenia nowej inwestycji
Liczba miejsc pracy = liczba rocznych jednostek pracy (RJP)
– liczba pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze
czasu pracy w okresie jednego roku, wraz z pracownikami
zatrudnionymi w niepełnym wymiarze oraz pracownikami,
którzy nie przepracowali pełnego roku w przeliczeniu na
ułamkowe części RJP

5

Polska Strefa Inwestycji

Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

̴ Z tytułu nowej inwestycji:
• koszt nabycia gruntów,
• cena nabycia albo koszt 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,
• 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)
- 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

̴ Z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników:
• dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmujące koszty płacy brutto powiększone o składki obowiązkowe, takie
jak składki na ubezpieczenie społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników
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Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji – wartości niematerialne i prawne

̴ 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 - przez okres co najmniej 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 wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowane w wysokości
nieprzekraczającej 50% całkowitych kosztów nowej inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą
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Koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji – dodatkowe warunki

̴

̴

̴ W przypadku dużych przedsiębiorców nabywane środki trwałe muszą być nowe - w przypadku MŚP za koszty
kwalifikujące się do objęcia pomocą uznaje się koszty zarówno nowych, jak i używanych środków trwałych !
Cenę nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się zgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowości
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 zobowiązał się przedsiębiorca
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Ograniczenia sektorowe

̴ Wsparcie nie jest udzielane w przypadku działalności m.in. w zakresie:
• wytwarzania materiałów wybuchowych
• wytwarzania wyrobów tytoniowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele
inne niż produkcja biokomponentów
• handlu hurtowego i detalicznego
• naprawy pojazdów samochodowych
• usług budowlanych
• usług hotelowych i gastronomicznych
• usług finansowych i ubezpieczeniowych
• usług profesjonalnych, naukowych i technicznych (z wyjątkami, takimi jak: usługi audytu finansowego, rachunkowo-księgowe, usługi
w zakresie badań i analiz technicznych oraz usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, usługi architektoniczne i
inżynierskie)
• usług administrowania i usług wspierających (z wyjątkiem usług call center)

̴ Szczegółowy katalog działalności, które nie kwalifikują się do wsparcia określa rozporządzenie Rady Ministrów

z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji
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Ograniczenia - Rozporządzenie 651/2014
Wsparcie nie jest udzielane także w przypadkach wskazanych w Rozporządzeniu 651/2014, tj. w szczególności:
̴ w sektorach:
•
•
•
•
•
•

rybołówstwa i akwakultury
produkcji podstawowej produktów rolnych
hutnictwa żelaza i stali
węglowym
włókien syntetycznych
budownictwa okrętowego

̴ przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji w rozumieniu definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014
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Kryteria ilościowe
Minimalne koszty kwalifikowane inwestycji, do poniesienia których zobowiązany będzie przedsiębiorca otrzymujący
wsparcie, zróżnicowane w zależności od:

̴ lokalizacji inwestycji – im wyższe bezrobocie w powiecie, na terenie którego realizowana będzie inwestycja, tym niższa
kwota minimalnych kosztów kwalifikowanych, najniższy poziom wymaganych kosztów ma zastosowanie również do
inwestycji zlokalizowanej w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie graniczącej z takim
miastem

̴ wielkości przedsiębiorcy – dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców obniżone odpowiednio o 98%, 95% i 80% w
stosunku do wymagań stawianych dużym przedsiębiorcom

̴ sektora działalności – w przypadku nowoczesnych usług dla biznesu (outsourcing procesów biznesowych i usług
informatycznych, usługi centrów usług wspólnych czy centrów telefonicznych) oraz działalności badawczo-rozwojowej
obniżone o 95%, również dla dużych przedsiębiorców
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Kryteria ilościowe
Lokalizacja inwestycji

Powiat, gdzie
stopa bezrobocia
jest:

Minimalne koszty kwalifikowane inwestycji
w zależności od wielkości przedsiębiorcy oraz
sektora działalności (mln zł)
Duży
Średni
Mały
Mikro
NU,B+R
(-80%)
(-95%)
(-98%)
(-95%)

równa albo niższa od 60% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

100

20

5

2

5

wyższa od 60% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż
przeciętna stopa bezrobocia w kraju
wyższa od przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż 130%
przeciętnej stopy bezrobocia w kraju
wyższa od 130% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż
160%
wyższa od 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż
200%
wyższa od 200% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, lecz nie wyższa niż
250%
wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

80

16

4

1,6

4

60

12

3

1,2

3

40

8

2

0,8

2

20

4

1

0,4

1

15

3

0,75

0,3

0,75

10

2

0,5

0,2

0,5

10

2

0,5

0,2

0,5

Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, gmina granicząca z takim miastem
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Kryteria jakościowe

̴ Kryteria jakościowe mają zapewnić, że wsparcie będzie przyczyniać się do realizacji celów średniookresowej strategii

̴

rozwoju kraju - Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
Ocena jakościowa projektów inwestycyjnych dokonywana będzie w oparciu o:
• kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarczego
• kryterium zrównoważonego rozwoju społecznego

̴ Sposób spełnienia powyższych kryteriów określa szczegółowo załącznik nr 1 do rozporządzenia w sprawie pomocy
publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, zawierający odrębne zestawy
elementów oceny kryteriów dla:
• inwestycji w sektorze usług
• inwestycji w sektorze przemysłowym
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Kryteria jakościowe
Inwestycje w sektorze usług
Kryterium
Sposób spełnienia kryterium
Zrównoważony
Inwestycja w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać
rozwój
przewagę konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych z SOR oraz z
gospodarczy
inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym planowana jest inwestycja
(max. 5 pkt)
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski - udział sprzedaży na eksport na poziomie co najmniej
przeciętnej intensywności sprzedaży eksportowej przedsiębiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę
Posiadanie statusu MŚP
Zrównoważony
Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia - średnie wynagrodzenie wyższe niż przeciętne w
rozwój społeczny gospodarce narodowej, co najmniej 80% pracowników na podstawie umowy o pracę
(max. 5 pkt)
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Lokalizacja w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, gminie sąsiadującej albo na terenie powiatów lub miast na
prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast
stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, m.in. oferowanie
pracownikom szkoleń, dofinansowanie kosztów kształcenia, organizowanie praktyk lub staży
Działania w zakresie opieki nad pracownikiem - programy opieki zdrowotnej, dodatkowe świadczenia z zakresu wypoczynku,
działalności kulturalnej, sportowej, ubezpieczeń
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Kryteria jakościowe
Inwestycje w sektorze przemysłowym
Kryterium
Sposób spełnienia kryterium
Zrównoważony
Inwestycja w projekty wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę
rozwój
konkurencyjną, obejmujące inwestycję w ramach łańcucha dostaw sektorów strategicznych zgodnych z SOR oraz z inteligentnymi
gospodarczy
specjalizacjami województwa w którym planowana jest inwestycja
Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Polski - na poziomie co najmniej przeciętnej intensywności
(max. 5 pkt)
sprzedaży eksportowej przedsiębiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej
Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego wyłonionego w drodze konkursu organizowanego przez ministra właściwego do
spraw gospodarki
Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
Posiadanie statusu MŚP
Zrównoważony
Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie
rozwój społeczny stabilnego zatrudnienia - zatrudnienie co najmniej 80% pracowników posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub
(max. 5 pkt)
zawodowe oraz na podstawie umowy o pracę
Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko
Lokalizacja w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, gminie sąsiadującej albo na terenie powiatów lub miast na
prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast
stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa
Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi, m.in. oferowanie
pracownikom szkoleń, dofinansowanie kosztów kształcenia, organizowanie praktyk lub staży
Działania w zakresie opieki nad pracownikiem
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Kryteria jakościowe
̴ Sektory strategiczne zgodne z SOR (szczegółowa lista wg. PKWiU w załączniku do rozporządzenia):
•

żywności
wysokiej jakości

•

środków transportu

•

profesjonalnych
urządzeń elektrycznych
i elektronicznych

•

lotniczokosmiczny

•

produktów higienicznych, leków i
wyrobów medycznych

•

maszynowy

•

odzysku materiałowego
surowców i
nowoczesnych tworzyw

•

ekobudownictwa

•

usług
specjalistycznych

•

specjalistycznych usług
teleinformatycznych

̴ Przeciętna intensywność sprzedaży poza terytorium RP przedsiębiorstw niefinansowych w gospodarce narodowej za rok

kalendarzowy – na podstawie raportu GUS „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych”
̴ Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko – potwierdzone Certyfikatem EMAS, ETV
lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentem poświadczającym posiadanie statusu laureata GreenEvo
lub Świadectwem Czystszej Produkcji, lub wpisem do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
̴ Oferowanie pracownikom szkoleń, dofinansowanie kosztów kształcenia – co najmniej 1000 zł na pracownika na rok dla
co najmniej 50% pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji, w okresie utrzymania inwestycji
̴ Działania w zakresie opieki nad pracownikiem – co najmniej 800 zł brutto na pracownika na rok dla wszystkich pracowników
zatrudnionych w ramach nowej inwestycji, w okresie utrzymania inwestycji
̴ Krajowe Klastry Kluczowe – informacje i lista KKK dostępne na stronie internetowej MPiT:
www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/krajowe-klastry-kluczowe
16
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Kryteria jakościowe - punktacja

̴

̴

̴ Maksymalnie 5 punktów za każde z kryteriów jakościowych (zrównoważony rozwój gospodarczy, zrównoważony rozwój
społeczny) - 1 punkt za spełnienie każdego elementu oceny kryterium, czyli łącznie maksymalnie 10 punktów za oba
kryteria
Im wyższa maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy regionalnej, tym niższa liczba wymaganych punktów
Konieczne uzyskanie co najmniej jednego punktu w każdym z kryteriów jakościowych

Intensywność pomocy regionalnej
w miejscu realizacji inwestycji
(mapa pomocy regionalnej)
50%
35%
25%, 20%, 10%

Minimalna liczba wymaganych punktów (nie mniej
niż 1 punkt za każde z kryteriów)
4
5
6
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Wysokość wsparcia

Maksymalna
wysokość
możliwego do
uzyskania
zwolnienia
podatkowego

Maksymalna
dopuszczalna
intensywność pomocy
regionalnej
Mapa pomocy
regionalnej: 10%,20%
25%,35%,50%

+ 10 p.p. dla ŚREDNICH
+ 20 p.p. dla MAŁYCH

Koszty kwalifikowane
projektu
• koszty nowej
inwestycji

lub
• dwuletnie koszty
pracy nowo
zatrudnionych
pracowników
18
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Maksymalne intensywności pomocy - mapa pomocy regionalnej 2014 - 2020
Region

Maksymalna intensywność pomocy (% kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą regionalną) w zależności od regionu i wielkości
przedsiębiorcy
Duży (intensywność
podstawowa)

Średni (+ 10 p.p.)

Mały (+20 p.p.)

Województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińskomazurskie, podlaskie
Województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie,
małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie,
zachodniopomorskie
Podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko-siedlecki,
radomski i warszawski wschodni

50%

60%

70%

35%

45%

55%

Województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie

25%

35%

45%

Podregion warszawski zachodni
M.st. Warszawa

20%
10%

30%
20%

40%
30%
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Wysokość wsparcia - duże projekty

̴

̴

̴ Duży projekt inwestycyjny - projekt o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą, przekraczających
50 mln EUR według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wydania decyzji o wsparciu
Nie stosuje się podwyższenia intensywności (+10, +20 p.p.) dla MŚP
Maksymalna wartość pomocy jest zredukowana według wzoru:
I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0 x C)
I - maksymalna wartość pomocy dla dużego
projektu inwestycyjnego

R - maksymalna intensywność regionalnej
pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym
będzie zlokalizowany duży projekt

Koszty kwalifikujące się do objęcia
pomocą

Skorygowana intensywność pomocy regionalnej

B - wielkość kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą przekraczająca równowartość 50
mln EUR, a nieprzekraczająca równowartości 100
mln EUR

do 50 mln EUR

100% max intensywności pomocy regionalnej (R)

dla części powyżej 50 do 100 mln EUR (=B)

50% max intensywności pomocy regionalnej (R)

C - wielkość kosztów kwalifikujących się do
objęcia pomocą przekraczająca równowartość
100 mln EUR

dla części przekraczającej 100 mln EUR (=C) 0% max intensywności pomocy regionalnej (R)

20

Polska Strefa Inwestycji

Wysokość wsparcia - przykłady

̴ Przykład 1 – koszty inwestycji
• Województwo podlaskie (50%), średni przedsiębiorca (+10 p.p.) koszty kwalifikowane inwestycji 10 mln PLN, dwuletnie koszty pracy 6
mln PLN
• Korzystniejsza opcja: 60% x 10 mln PLN = 6 mln PLN

̴ Przykład 2 – koszty pracy
• Ciechanów (podregion ciechanowsko-płocki - 35%), mały przedsiębiorca (+20 p.p.), koszty kwalifikowane inwestycji 0,5 mln PLN,
dwuletnie koszty pracy 1 mln PLN
• Korzystniejsza opcja: 55% x 1 mln PLN = 0,55 mln PLN
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Okres korzystania ze wsparcia
Zwolnienie od podatku przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł koszty kwalifikujące się do
objęcia pomocą, aż do:
̴ upływu okresu obowiązywania decyzji o wsparciu albo
̴ wyczerpania limitu pomocy publicznej

Lokalizacja inwestycji

Okres, na jaki wydawana jest decyzja o wsparciu

region o maksymalnej intensywności pomocy 10%,
20%, 25%
region o maksymalnej intensywności pomocy 35%

10 lat

region o maksymalnej intensywności pomocy 50%

15 lat

teren położony w granicach SSE

15 lat

12 lat
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Warunki korzystania ze wsparcia

̴ Warunki wynikające z decyzji o wsparciu, dotyczące:
• zatrudnienia w związku z nową inwestycją przez określony czas określonej liczby pracowników
• poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w określonym terminie
• spełnienia kryteriów ilościowych i jakościowych

̴ Ogólne warunki udzielania pomocy regionalnej (wynikające z rozporządzenia):
• w przypadku zwolnienia podatkowego z tytułu kosztów nowej inwestycji:
̵
̵

utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne przez okres 5 lat, a w przypadku MMŚP przez okres 3 lat
od dnia ich wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (przy czym nie wyklucza się wymiany
przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym)
utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy przez okres 5 lat, a w przypadku MMŚP przez okres 3 lat od dnia zakończenia nowej
inwestycji

• w przypadku zwolnienia podatkowego z tytułu zatrudnienia określonej liczby pracowników, utrzymanie każdego miejsca pracy przez
okres 5 lat, a w przypadku MMŚP przez okres 3 lat od dnia jego utworzenia
• Udział środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia, wynoszący co
najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji
23
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Warunki korzystania ze wsparcia

̴

̴

̴ Zawarcie z zarządzającym obszarem odpłatnej umowy o świadczenie przez zarządzającego usług wymienionych w art. 10
ust. 2 ustawy (usługi doradcze, promocyjne, szkoleniowe, usługi wsparcia i pośrednictwa z podmiotami otoczenia biznesu
i jednostkami naukowymi, inne usługi bezpośrednio związane z realizacją decyzji o wsparciu)
Poddanie się kontroli w zakresie spełniania warunków określonych w decyzji o wsparciu
Przechowywanie ksiąg podatkowych oraz związanych z ich prowadzeniem dokumentów przez okres przedawnienia
roszczeń z tytułu zwrotu pomocy publicznej, tj. przez 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
przedsiębiorca skorzystał z pomocy
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Organizacja systemu wsparcia

̴ Organ właściwy w sprawach wsparcia

Minister właściwy ds. gospodarki
(Minister Przedsiębiorczości i Technologii)

̴ Podejmowanie decyzji o uchyleniu, zmianie oraz stwierdzeniu wygaśnięcia
̴

̴
̴

decyzji o wsparciu
Zatwierdzanie planów rozwoju inwestycji
Kontrola zarządzających obszarami
Prowadzenie Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji

̴ Wydawanie decyzji o wsparciu

14 spółek zarządzających obszarami

̴ Kontrola realizacji warunków zawartych w decyzjach o wsparciu
̴ Opracowanie planu rozwoju inwestycji

obszar = określona liczba powiatów

̴ Powoływanie rady rozwoju obszaru gospodarczego

̴

̴ Realizacja działań ukierunkowanych na inicjowanie nowych inwestycji i ich

rozwój: m.in. udostępnianie i gospodarowanie nieruchomościami
inwestycyjnymi, doradztwo lokalizacyjne, promocja działalności
gospodarczej i nowych inwestycji, świadczenie nieodpłatnych usług
informacyjnych, pomoc w kontaktach z administracją publiczną
Świadczenie na rzecz beneficjentów, na podstawie umowy, odpłatnych
usług: doradczych, szkoleniowych, promocyjnych, wsparcia i pośrednictwa
z podmiotami otoczenia biznesu, jednostkami naukowymi, klastrami,
podmiotami posiadającymi zaplecze B&R, innych związanych
bezpośrednio z realizacją decyzji o wsparciu
25
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Obszary

Mapa interaktywna:
miir.gis-support.pl

Źródło: www.paih.gov.pl
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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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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)

̴

̴ Zgodnie z ogólnymi warunkami dopuszczalności udzielania pomocy regionalnej wynikającymi z Rozporządzenia

651/2014, pomoc powinna wywoływać efekt zachęty - bezwzględnym warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie
wniosku przed rozpoczęciem inwestycji („rozpoczęciem prac nad projektem”)
Rozpoczęcie prac nad projektem (Rozporządzenie 651/2014) – rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją
lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja
staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw, zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak
uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności nie uznaje się za rozpoczęcie prac
28
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Zmiana, uchylenie i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o wsparciu

̴ Zmiana decyzji
• na wniosek przedsiębiorcy
• decyzja uznaniowa
• brak szczegółowych przesłanek/warunków zmiany, 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
̵

• możliwe również na wniosek przedsiębiorcy
• skutek: obowiązek zwrotu pomocy publicznej

̴ Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji
• na wniosek przedsiębiorcy
• przesłanki:
̵

̵

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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Kontakt

Agata Kudelska
Starszy Specjalista w Departamencie Wsparcia Przedsiębiorczości PARP
radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie przy projektach z udziałem pomocy publicznej,
w tym inwestycjach w specjalnych strefach ekonomicznych, restrukturyzacjach oraz projektach
finansowanych z funduszy UE

tel.: 22 432 71 02
e-mail: agata_kudelska@parp.gov.pl
Formularz kontaktowy do zadawania pytań:
www.een.org.pl/een/bezplatne-porady-naszych-ekspertow
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Adres
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83

00-834 Warszawa

Kontakt
tel.: +48 22 432 80 80
infolinia: 0 801 332 202
e-mail: biuro@parp.gov.pl
www.parp.gov.pl
www.een.org.pl
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