gAh fktbpTltAĆ
w Tarnobrzeskiej ppecjalnej ptrefie
bkonomicznej brolJmAoh tfpŁlpAk

Tarnobrzeska ppecjalna ptrefa bkonomiczna brolJmAoh tfpŁlpAk= rozpoczęła= swą=
działalność=we=wrześniu=N99T=rK=i=będzie=funkcjonować=do=PNKNOKOMOS=rokuK=dłównóm=celem=
działania=Tppb=jest=wzrost=aktówności=gospodarczej=terenówI=które=uważane=są=za=słabiej=
rozwinięte= ekonomicznieI= poprzez= wókorzóstanie= istniejącóch= walorów= inwestócójnóch= tóch=
obszarów=oraz=rozwój=więzi=kooperacójnóch=w=strefie=i=jej=bezpośrednim=otoczeniuK=
=
kiezaprzeczalnóm=atutem=Tppb= jest=jej=lokalizacjaK=jamó=swoje= podstrefó=w=ON=regionach==
w=zachodniejI=północnej=i=południowoJwschodniej=molsce= i=S=województwachW=dolnośląskimI=
podkarpackimI=świętokrzóskimI=lubelskimI=podlaskim=i=mazowieckimK=Aktualnie=obszar=strefó=
wónosi=NTOO=haK==
=
mrowadzenie=działalności=gospodarczej=na=terenie=strefó=wómaga=wezwoleniaI=które=udziela=
warząd= Agencji= oozwoju= mrzemósłu= pKAK= w= tarszawieK= wezwolenie= ma= formę= decózji=
administracójnej= i= uprawnia= do= korzóstania= z= pomocó= publicznej= = w= formie= zwolnienia= =
z= podatku= dochodowego= na= zasadach= określonóch= w= tóm= dokumencieK= wezwolenie=
obowiązuje=do=końca=działania=strefóI=czóli=do=roku=OMOSK=
=

ka= terenie= strefó= obowiązuje= zwolnienie= z podatku dochodowego od osób prawnóch
lub osób fizócznóchK= fnwestor= wóbiera= z= jakiej= formó= dostępnej= pomocó= zamierza=
skorzóstaćW= z= tótułu= nowej= inwestócji= lub= z= tótułu= utworzenia= nowóch= miejsc= pracóK= moziom=
pomocó= publicznej= jest= uzależnionó= od= wielkości= przedsiębiorcó= oraz= wóbranej= lokalizacjiW=
województwa= zlokalizowane= na= terenie= molski= tschodniej= oferują= najwóższą= możliwą= do=
uzóskania=w=molsce=wósokość=pomocó=publicznej=do=TMB=poniesionóch=wódatków=na=nową=
inwestócję=Emałe=przedsiębiorstwa)K=t=przópadku=średnich=i=dużóch=odpowiednio=–=SM=i=RMBK=
gest=to=aktualnie=najwóższa=pomoc=publiczna=stosowana=na=terenach=buropejskiego=lbszaru=
dospodarczegoK=
=
t=Tppb=można=prowadzić=działalność=gospodarczą=w=następującóch=branżachW=metalowejI=
chemicznejI= maszónowejI= budowlanejI= farmaceutócznejI= motorózacójnejI= kosmetócznejI=
logistócznejK=piedziba=firmó=może=bóć=zlokalizowana=poza=strefąK=
=
jinimalna= wielkość= nowej= inwestócji= w= Tppb= to= NMM= tósK= brol= Edla= terenów= strefowóchI=
utworzonóch= przed= N= stócznia= OMM9rK)K= = t= pozostałóch= przópadkach= obowiązują= króteriaI=
według= któróch= wódawane= są= nowe= zezwoleniaK= fnwestor= musi= spełnić= co= najmniej= jedno= =
z=poniższóchW=
=
•= innowacójności –= wómagana= opinia= co= najmniej= jednej= jednostki= naukowejI= polskiej= =
lub=innóch=krajów=rbI=merótorócznie=związanej=z=danóm=sektorem=
•=stopó bezrobocia – oblicza=się=wg=stopó=ogłaszanej=przez=mrezesa=drp=dla=powiatuI=na=
terenie=którego=powstaje=projekt=inwestócójnóI=npKW=
J= gdó= stopa= bezrobocia= mieści= się= w= przedziale= od= NMMB= = do= NPMB= średniej= krajowej= –=
inwestor=ma=obowiązek=utworzóć=minimum=49=miejsc=pracó=lub=zainwestować=NTIP=mln=zł=
J= gdó= stopa= bezrobocia= znajduje= się= w= przedziale= od= NPNB= do= NSMB= średniej= krajowej= –=
inwestor=ma=obowiązek=utworzóć=co=najmniej=PR=miejsc=pracó=lub=zainwestować=9IN=mln=zł=
J= gdó= stopa= bezrobocia= znajduje= się= w= przedziale= od= NSNB= do= OMMB= średniej= krajowej= –=
inwestor=ma=obowiązek=utworzóć=co=najmniej=NU=miejsc=pracó=lub=zainwestować=NITR=mln=zł=
• wspierania rozwoju klastrów, parków technologicznóch i przemósłowóch –
co= najmniej= dziesięciu= przedsiębiorców= EmikroI= małóch= lub= średnich)I= wókonującóch=
działalność= na= terenie= jednego= lub= kilku= sąsiednich= województwI= konkurującóch= =
i=współpracującóch=w=tóch=samóch=lub=pokrewnóch=branżach=
=
•= sektorów priorótetowóch – za= priorótetowe= uznaje= się= branżeW= motorózacójnąI= lotnicząI=
elektronicznąI= maszónowąI= chemicznąI= biotechnologicznąI= B+oI= nowoczesne= usługi=

EinformatóczneI= rachunkowoJksięgoweI= badania= i= analizó= techniczneI= centra= telefoniczne)K= =
wa= priorótetową= uznaje= się= również= produkcję= urządzeń= służącóch= do= wótwarzania= paliw= =
i=energii=ze=źródeł=odnawialnóchK=
=
ka= terenie= Tppb= możliwe= są= następujące= formó organizacójnoJprawne= prowadzenia=
działalności= gospodarczejW= wpis= do= ewidencji= działalności= gospodarczejI= spółka= cówilnaI=
spółka=jawnaI=spółka=partnerskaI=spółka=komandótowaI=spółka=komandótowaJakcójnaI=spółka=
z=ograniczoną=odpowiedzialnościąI=spółka=akcójnaK==
=
momoc= w= ptrefie= może= bóć= udzielana= łącznie= z= inną= pomocą= na= nowe= inwestócje= lub=
tworzenie=nowóch=miejsc=pracóI=bez=względu=na=jej=źródło=i=formę=pod=warunkiemI=że=łącznie=
wartość=pomocó=nie=przekroczó=dopuszczalnej=wielkości=pomocó=publicznejK==
=
wa wódatki kwalifikujące się=do=objęcia=pomocą=uznaje=się=kosztó=inwestócjiI=pomniejszone=
o= naliczonó= podatek= od= towarów= i= usług= oraz= o= podatek= akcózowóI= jeżeli= możliwość= ich=
odliczeń= wónika= z= odrębnóch= przepisówI= poniesione= na= terenie= strefó= w= trakcie=
obowiązówania=zezwoleniaI=będąceW=
N)= ceną=
=

nabócia=

gruntów=

lub=

prawa=

ich=

użótkowania=

wieczóstego;=

O)= =ceną= nabócia= albo= kosztem= wótworzenia= we= własnóm= zakresie= środków= trwałóchI= pod=
warunkiem= zaliczenia= ichI= zgodnie= z= odrębnómi= przepisamiI= do= składników= majątku=
podatnika;=
P)= kosztem=
=

rozbudowó=

lub=

modernizacji=

istniejącóch=

środków=

trwałóch;=

4)= =ceną= nabócia= wartości= niematerialnóch= i= prawnóch= związanóch= z= transferem= technologii=
przez= nabócie= praw= patentowóchI= licencjiI= knowJhow= lub= nieopatentowanej= wiedzó=
technicznejK=
R)= k= osztem= związanóm= z= najmem= lub= dzierżawą= gruntówI= budónków= i= budowli= J= pod=
warunkiem= że= okres= najmu= lub= dzierżawó= trwa= co= najmniej= R= latI= a= w= przópadku= małóch= =
i= średnich= przedsiębiorców= J= co= najmniej= P= lataI= licząc= od= przewidówanego= terminu=
zakończenia=nowej=inwestócji;==
=
S)= c= eną= nabócia= aktówów= innóch= niż= gruntóI= budónki= i= budowle= objęte= najmem= lub=
dzierżawąI= w= przópadku= gdó= najem= lub= dzierżawa= ma= postać= leasingu= finansowego= oraz=
obejmuje=zobowiązanie=do=nabócia=aktówów=z=dniem=upłówu=okresu=najmu=lub=dzierżawóK=
=
t=przópadku=dużóch=przedsiębiorcówI=środki=trwałe=powinnó=bóć=noweK=
=

mrzedsiębiorca= realizującó= dużó= projekt= na= terenie= Tppb= może= wóstąpić= do= jinisterstwa=
dospodarki= o= dotację w= ramach= rządowego= „mrogramu= wspierania= inwestócji= o= istotnóm=
znaczeniu=dla=gospodarki=polskiej”I=obowiązującego=na=lata=OMNNJOMOMK=
•=fstnieją=dwie=ścieżki=uzóskania=dotacjiW=
inwestócójna=–=w=wósokości=do=TIR=B=kosztów=nowej=inwestócji=
lub=zatrudnieniowa=–=w=wósokości=do=NRIS=tósK=mik=za=każde=miejsce=pracó=
momoc publiczna uzóskana przez przedsiębiorcę z różnóch źródeł sumuje się
do wósokości przósługującej dla danego obszaruK

rwagaW==
fnwestor=zobowiązuje=się=prowadzić=działalność=gospodarcząW=
·= przez=okres=nie=krótszó=niż=R=lat=od=momentu=zakończenia=inwestócji=Eduże=firmó)I=
·=

przez=okres=nie=krótszó=niż=P=lata=w=przópadku=małóch=i=średnich=przedsiębiorstw=

jałe przedsiębiorstwo=–=definiuje=się=jako=przedsiębiorstwoI=któreW==
·= zatrudnia=mniej=niż=RM=pracowników=i==
·= jego= rocznó= obrót= nie= przekracza= NM= milionów= euro= lub= całkowitó= bilans= rocznó= nie=
przekracza=NM=milionów=euro;=
Średnie przedsiębiorstwo=–=definiuje=się=jako=przedsiębiorstwo==któreW==
·= zatrudnia=mniej=niż=ORM=pracowników=i=
·= jego= rocznó= obrót= nie= przekracza= RM= milionów= euro= lub= całkowitó= bilans= rocznó= nie=
przekracza=4P=milionów=euro=
=
=
=

hrótko o tómI jak uzóskać zezwolenieI czóli działania proceduralneW
=
NK= tópełnienie=i=dostarczenie=dokumentu=„wgłoszenie=fnwestora”=
OK= mublikacja=ogłoszenia=w=prasie=o=zasięgu=ogólnokrajowóm=rokowańLprzetargu=
PK= włożenie= ofertó= przez= przedsiębiorcęI= któró= zamierza= ubiegać= się= o= uzóskanie=
zezwolenia=
4K= homisójne=otwarcie=i=analiza=złożonóch=ofert=przez=komisję=i=grupę=ekspertów=
RK= modpisanie=protokołu=ustaleń=z=prac=komisji=

=
SK= mrzedstawienie=warządowi=Aom=pKAK=wniosku=do=akceptacjiK=
TK= rdzielenie=zezwolenia=przedsiębiorcóK=
=
Średni= czas= niezbędnó= na= przeprowadzenie= proceduró= udzielenia= zezwolenia= to= U= tógodniI= =
w=przópadku=terenów=już=należącóch=do=TppbK=t= przópadku=włączenia=nowego=terenu=do=
strefóI= czas= ulega= odpowiedniemu= wódłużeniuI= gdóż= zmiana= granic= sse= wómaga=
każdorazowo=zgodó=oadó=jinistrówK=
=
mrzókład korzóstania z pomocó publicznej
=
momoc publiczna z tótułu „nowej inwestócji”=
•=
moniesione=wódatki=inwestócójne=NKMMMKMMMIMM=zł=
•=
fntensówność=pomocó=publicznej=SMBK=
•=
momoc=publiczna==SMB=x=NKMMMKMMMIMM=zł=Z=SMMKMMMIMM=zł=
lub
=
momoc publiczna z tótułu „tworzenia nowóch miejsc pracó”
•=
watrudnienie=NR=osóbI=
•=
hoszt=pracó=pracownika=brutto=OKRMML=mJcI=
•=
lkres=zatrudnienia=O4=miesiąceI=
•=
fntensówność=pomocó=publicznej=SMBK=
•=
momoc=publiczna=ESMB=x=NR=osób=x=OKRMMIMM=x=O4=mJce=)=ZR4MKMMMIzłK=

=
iata=

wósk=brutto=
w=zł=

momoc=publiczna=

tóliczonó=
mozostała=pomoc=
ptawka=
modatek=
podatek=
publiczna=do=
podatku=
dochodowó=do=
dochodowó==
wókorzóstania==w=
dochodowego=
zapłató=w=zł=
w=zł=
zł=
==

==

==

SMM=MMMIMM=

OMNR=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

== ==
MIM=

OMNS=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

MIM=

44U=MMMIM=

OMNT=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

MIM=

PTO=MMMIM=

OMNU=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

MIM=

O9S=MMMIM=

OMN9=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

MIM=

OOM=MMMIM=

OMOM=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

MIM=

N44=MMMIM=

OMON=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

MIM=

SU=MMMIM=

OMOO=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

U=MMMIM=

==

OMOP=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

TS=MMMIM=

==

OMO4=

4MM=MMMIM=

N9B=

TS=MMMIM=

TS=MMMIM=

==

RO4=MMMIM=

=
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