ŁÓ DZ K A S P E C JA L N A S T R E FA E KO N O M I C Z N A

POLSKA STREFA INWESTYCJI

C AŁ E T E RY TO R I UM P O L S KI J E S T
S P E C JA L N Ą S T R E FĄ E KO N O M I C Z N Ą na każdym, wybranym przez
przedsiębiorcę terenie lub
nieruchomości, można ubiegać się o
pomoc publiczną z tytułu nowej
inwestycji

ŁÓDZKA SPECJALNA STREFA
EKONOMICZNA

WOJWEÓDZ T WO ŁÓDZKIE
CZĘŚĆ WOJE WÓDZ T WA
MAZOWIECKIEGO
CZĘŚC WOJE WÓDZ T WA
WIELKOPOLSKIEGO

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

• ŁSSE przyznaje pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatku dochodowego CIT/PIT z
tytułu nowej inwestycji (produkcja) lub z tytułu 2 letnich kosztów pracy (nowoczesne usługi
dla biznesu)
• Nie można rozpocząć inwestycji przed uzyskaniem Decyzji o Wsparciu.
• Definicja Rozpoczęcia inwestycji: rozpoczęcie prac oznacza 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. (WARUNEK: BRAK UMOWY NAJMU lub UMOWY NA
PRACE BUDOWLANE). Zakupu gruntu oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie
zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za formalne rozpoczęcie
prac. Żródło Rozporządzenie KE 651/2014

NOWA INWESTYCJA- DEFINICJA

❑ RE-INWESTYCJA

❑ UTWORZENIE
NOWEGO ZAKLADU
PRODUKCYJNEGO

❑ DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI
oraz

❑ ZASADNICZA ZMIANA
PROCESU PRODUKCYJNEGO
❑ WZROST ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ

WSPIERANE RODZAJE DZIAŁALNOŚCI

PRODUKCJA
(oraz usługi magazynowania)

NOWOCZESNE USŁUGI
DLA BIZNESU

B+R

POZIOM POMOCY
PUBLICZNEJ

+1 0 p u n kt ów
p r oce n t ow ych
dla średniego przedsiębiorstwa
+2 0 p u n kt ów
p r oce n t ow ych
Dla małego i mikro przedsiębiorstwa

CZAS OBOWIĄZYWANIA DECYZ JI O WSPARCIU

POMOC PUBLICZNA W WOJ. MAZOWIECKIM JEST UDZIELANA NA OKRES:
10 LAT – WARSZAWA oraz Region Warszawski Zachodni (powiat grodziski, piaseczyński,
pruszkowski, sochaczewski, warszawski zachodni, żyrardowski)
12 LAT – na pozostałym obszarze Mazowsza, gdzie pomoc publiczna wynosi 35%
15 LAT – na terenach objętych statusem ŁSSE
DOCHÓD ZWOLNIONY OD PODATKU MUSI POCHODZIĆ Z DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ DECYZJĄ O WSPARCIU

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Nabycie gruntu i
prawa użytkowania
wieczystego

Najem gruntów,
budynków i budowli

Nabycie środków
trwałych oraz
leasing finansowy

Wartości
niematerialne i
prawne

WARUNKI

Inwestycja nie
może rozpocząć się
przed uzyskaniem
decyzji o wsparciu

Zgodność z kryteriami
ilościowymi i
jakościowymi

Utrzymanie
inwestycji przez 3
(MŚP) lub 5 lat

Utrzymanie nowych
miejsc pracy i
utrzymanie poziomu
zatrudnienia

KRYTERIA ILOŚCIOWEminimalne nakłady z tytułu nowej inwestycji
PRZYKŁAD: Powiat Wołomiński
Produkcja: poziom minimalnych nakładów zależy od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji

1,2m

PLN
mikro

3m

PLN*
mała oraz
IT/BPO/SSC

12m

PLN
średnia

60m

PLN
duża

* Nowoczesne usługi dla biznesu IT/BPO/SSC: poziom minimalnych nakładów jest obniżony
tak jak dla małych przedsiębiorców

PRZYKŁ AD USTAL ANIA POZIOMU POMOCY
PUBLICZNEJ DLA NOWEJ INWESTYCJI
- Powiat Wołomiński

12 M PLN x 45% = 5 , 4 M P L N
12 M PLN – koszty kwalifikowane
45% - poziom pomocy publicznej dla ŚREDNIEGO przedsiębiorstwa
5,4 M PLN – zwolnienie z CIT/PIT

KRYTERIA JAKOŚCIOWE

1. ZGODNOŚĆ Z OBECNĄ POLITYKĄ
ROZWOJU (STRATEGIA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU)

1. TWORZENIE WYSPECJALIZOWANYCH
MIEJSC PRACY
2. INWESTYCJA O NISKIM UJEMNYM

2. POZIOM EKSPORTU

WPŁYWIE NA ŚRODOWISKO

3. DZIAŁALNIOŚĆ B+R

3. ZLOKALIZOWANIE INWESTYCJI

4. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KRAJOWEGO

4. PROGRAMY ROZWOJU KOMPETENCJI

KLASTRA KLUCZOWEGO

5. STATUS MŚP

LUB WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁAMI

5. DODATKOWE ŚWIADCZENIA DLA
PRACOWNIKÓW

do spełnienia min. 5 lub 6 z 10 kryteriów w woj. Mazowieckim

WYMAGANE DOKUMENTY

1. WNIOSEK
2. BIZNESPLAN
3. OŚWIADCZENIA

5 KROKÓW OTRZYMANIA WSPARCIA

spotkanie
informacyjne w ŁSSE

konsultacje
i przygotowanie
dokumentów

złożenie aplikacji

weryfikacja
i ewaluacja
dokumentacji

decyzja o wsparciu

ciągły nabór, decyzja jest wydawana
zgodnie z KPA do 30 dni

KONTROLA
Kontrole wyznaczane są po dacie
wypełnienia poszczególnych warunków
wskazanych w zezwoleniu/ decyzji dot.
nakładów, zakończenia inwestycji i
zatrudnienia i utrzymania zatrudnienia.
Po zakończeniu inwestycji (w okresie
trwałości projektu) odbywają się
kontrole
kryteriów
jakościowych
wskazanych w decyzjach o wsparciu (nie
dotyczy to zezwoleń).
Kontrole obejmują: poniesione na
terenie strefy/ nowej inwestycji koszty
kwalifikowane
inwestycji,
dotrzymanie terminu zakończenia
inwestycji, utworzenie nowych miejsc
pracy zgodnie z treścią zezwolenia/
decyzji i utrzymania zatrudnienia.
W przypadku inwestorów, którzy
otrzymali
decyzje
o
wsparciu
kontrolowane są również kryteria
jakościowe.

pamiętaj:
- o wskazaniu osoby odpowiedzialnej: osoba
posiadająca upoważnienie (niekoniecznie zarząd
spółki), która będzie udostępniała dokumentację
do kontroli, składała wyjaśnienia i podpisywała
protokół po kontroli
- przygotuj zestawienie analityczne i syntetyczne
poniesionych wydatków inwestycyjnych według
Klasyfikacji Rodzajowej Środków Trwałych wraz z
dokumentacją księgową (faktury, potwierdzenia
płatności) w formie pliku excel, które przekaże Ci
przedstawiciel departamentu kontroli
do
kontroli
zatrudnienia
przygotuj:
oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób/
imienną listę zatrudnionych (na jej podstawie
wskazane zostaną umowy podlegające kontroli),
oświadczenie o stanie zatrudnienia w okresie
utrzymania zatrudnienia.
- przygotuj również ewidencję czasu pracy,
dokumentację przekazywaną do ZUSu i GUSu
np. ZUS P DRA, F01, DG1, Z05, Z06 i CIT ST

Tryb przeprowadzenia kontroli
reguluje ustawa
Prawo przedsiębiorców (rozdział 5)
Rozpoczęcie kontroli najwcześniej
7 dni od otrzymania zawiadomienia
Jeżeli w terminie przewidywanej
kontroli, w twojej firmie odbywa się
już kontrola prowadzona przez inny
organ do tego upoważniony, ustalimy
z Tobą inny termin kontroli.

ZMIANA DECYZ JI O WSPARCIU

Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji Przedsiębiorca może
zwrócić się do ministra właściwego do spraw gospodarki z wnioskiem
o zmianę decyzji o wsparciu (DOW). Zmiana nie może skutkować
zwiększeniem maksymalnej wysokości kosztów kwalifikowanych
Zmianie może podlegać termin poniesienia nakładów inwestycyjnych/
utworzenia nowych miejsc pracy.
Możliwe jest też zmniejszenie zadeklarowanych we wniosku o DOW
nakładów, ale nie poniżej progu wejścia dla danej lokalizacji (kryterium
ilościowego).
Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wygaśnięcie DOW. Do wniosku
przedsiębiorca dołącza oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy publicznej
lub oświadczenie o zrealizowaniu warunków udzielenia pomocy publicznej.

OBOWIĄZKI INWESTORA W ZAKRESIE
SPRAWOZDAWCZOŚCI

Raz na kwartał przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia
sprawozdania z rozwoju inwestycji. Tuż po zakończeniu danego
kwartału ŁSSE przesyła przypomnienie wraz z formularzem do
wypełnienia i krótką instrukcją.

Przedsiębiorca ma miesiąc na wypełnienie i odesłanie drogą e-mailową
podpisanego sprawozdania.
Informacje jakie należy uwzględnić w sprawozdaniu to m.in.:
• wysokość poniesionych nakładów
• liczba miejsc pracy (stan na ostatni dzień kwartału).

KO N TA K T
Agnieszka Sobieszek
Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania Inwestora
tel.: (+48) 607 070 136
E-mail: agnieszka.sobieszek@sse.lodz.pl

Karolina Falkenberg
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora ul. ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
Tel.:721 205 620
90-349 Łódź
E-mail: karolina.falkenberg@sse.lodz.pl
email: info@sse.lodz.pl

