
PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 r. 

KAMIENNOGÓRSKA

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



POLSKA STREFA INWESTYCJI 
– szansa dla MŚP?

zmiana przepisów od 2018 r.

na każdym terenie – nie ma konieczności włączania do strefy ekonomicznej

wprowadzenie kryteriów jakościowych i ilościowych

minimalna wielkość nakładów – z przynajmniej 100.000 EUR na 200.000 PLN

dla niektórych miejscowości

obniżenie kryteriów ilościowych i dodatkowe bonusy dla MŚP

miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze



MIASTA ŚREDNIE TRACĄCE FUNKCJE SPOŁECZNO-
GOSPODARCZE

Bolesławiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, 

Lubań, Zgorzelec

gmina wiejska BOLESŁAWIEC, gmina JANOWICE 

WIELKIE, gmina JEŻÓW SUDECKI, gmina STARA 

KAMIENICA, gmina PIECHOWICE, gmina 

PODGÓRZYN, gmina MYSŁAKOWICE, gmina 

wiejska KAMIENNA GÓRA, gmina wiejska LUBAŃ, 

gmina SIEKIERCZYN, gmina wiejska ZGORZELEC, 

gmina PLATERÓWKA



KRYTERIA ILOŚCIOWE - PRZYKŁADY
powiat stopa bezrobocia wielkość przedsiębiorstwa minimalne nakłady [mln]
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IE Powiat bolesławiecki 4,00%

mikro 1,6

małe 4

średnie nowy zakład/reinwestycja 8/4

duże nowy zakład/reinwestycja 80/40

Powiat karkonoski 9,20%

mikro 0,4

małe 1

średnie nowy zakład/reinwestycja 2/1

duże nowy zakład/reinwestycja 0,4
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IE Powiat kępiński 1,70%

mikro 2

małe 5

średnie nowy zakład/reinwestycja 10/5

duże nowy zakład/reinwestycja 100/50

Powiat ostrowski 2,70%

mikro 2

małe 5

średnie nowy zakład/reinwestycja 10/5

duże nowy zakład/reinwestycja 100/50
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Bolesławiec, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Lubań, Zgorzelec

gmina wiejska BOLESŁAWIEC, gmina JANOWICE WIELKIE, 

gmina JEŻÓW SUDECKI, gmina STARA KAMIENICA, gmina 

PIECHOWICE, gmina PODGÓRZYN, gmina MYSŁAKOWICE, 

gmina wiejska KAMIENNA GÓRA, gmina wiejska LUBAŃ, 

gmina SIEKIERCZYN, gmina wiejska ZGORZELEC, gmina 

PLATERÓWKA

mikro 0,2

małe 0,5

średnie nowy zakład/reinwestycja 1/0,5

duże nowy zakład/reinwestycja 10/5

Najmniejsze zadeklarowane przez przedsiębiorcę 

nakłady do decyzji o wsparciu to 350 tys. PLN  

-

inwestycja polegająca na zakupie maszyny w gminie 

Lubań



przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, 

tj. jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki 

cywilne

 również płatnicy podatku liniowego

 spółki osobowe i kapitałowe

POLSKA STREFA INWESTYCJI – KTO MOŻE 
SKORZYSTAĆ ZE ZWOLNIENIA PODATKOWEGO



ILOŚĆ WYDANYCH ZEZWOLEŃ I DECYZJI 

69,49%

30,51%

58,24%

41,76%

Duże 
przedsiębiorstwa

Duże 
przedsiębiorstwa

MŚP MŚP

ZEZWOLENIA 
(1998-2018)

DECYZJE 
O WSPARCIU 
(2018-2022)



DEKLAROWANE NAKŁADY (ZEZWOLENIA I DECYZJE) 

182 mln PLN
545 mln PLN

1 900 

mln PLN

1 300 

mln PLN

Duże 
przedsiębiorstwa

Duże 
przedsiębiorstwa

ZEZWOLENIA 
(1998-2018)

DECYZJE 
O WSPARCIU 
(2018-2022)

MŚP
MŚP



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU

Jak uzyskać decyzję o wsparciu?

 Przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu przy udziale pracowników strefy.

 Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.     

 Za złożenie wniosku strefa nie pobiera opłat.

 Decyzja o wsparciu zostanie wydana w ciągu 2 tygodni od złożenia kompletnego wniosku. 

Wymagane dokumenty na stronie: http://ssemp.pl/ w zakładce Kontakt /Do pobrania/

http://ssemp.pl/


WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU
Wzór stanowi załącznik do 
Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 28 grudnia 2021 r. 
zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie pomocy publicznej 
udzielanej niektórym 
przedsiębiorcom na realizację nowych 
inwestycji.

Adres siedziby przedsiębiorcy 
na dzień złożenia wniosku o wydanie 
decyzji o wsparciu.

Przy ustalaniu kategorii 
przedsiębiorcy należy mieć na uwadze 
Załącznik I Rozporządzenia Komisji 
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje 
pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu 
art. 107 i 108 Traktatu.
Definicja MŚP określa:
• pułapy zatrudnienia i pułapy 

finansowe;
• rodzaje przedsiębiorstw 

< 10 pracowników

< 50 pracowników

< 250 pracowników



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU

UTWORZENIE NOWEGO ZAKŁADU 
- nie oznacza to tylko utworzenia 
nowej spółki, założenia działalności 
gospodarczej. Chodzi o utworzenie 
nowego zakładu, oddziału 
istniejącego przedsiębiorstwa.
ZWIĘKSZENIE ZDOLNOŚCI 
PRODUKCYJNEJ 
- zwiększenie wolumenu produkcji 
lub usług.
DYWERSYFIKACJIA PRODUKCJI 
- wprowadzenie produktów 
uprzednio nieprodukowanych.
ZASADNICZA ZMIAN PROCESU 
PRODUKCYJNEGO - całkowite 
zautomatyzowanie procesu 



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU

W punkcie 3.4. podaje się: 

a) opis dotychczas prowadzonej działalności (z wyszczególnieniem działalności 

prowadzonej na terenie województwa oraz w przypadku reinwestycji 

- dodatkowo w ramach zakładu),

b) cel realizacji nowej inwestycji,

c) szczegółowy opis, na czym będzie polegać inwestycja, 

d) planowane koszty i zatrudnienie,

e) plan finansowy, źródła  finansowania przedsięwzięcia,  

f)  rachunek wyników i prognozę bilansu – projekcję na okres minimum 5 lat,

g)  krótką analizę marketingową   zawierającą:  

- opis i analizę konkurencji, 

- opis i analizę rynku zbytu,  

h) schemat grupy kapitałowej, w ramach której działa wnioskodawca. 

Biznesplan zawiera w szczególności: opis dotychczasowej działalności oraz 

szczegółowy opis planowanego przedsięwzięcia, plan finansowy, źródła 

finansowania, analizę rynku.

Należy podać wszystkie nieruchomości, na których nowa inwestycja będzie 
realizowana. 

Decyzja na 10 lat. Decyzja na 15 lat.



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU

Zgodny z PKWiU 2015:
http://www.klasyfikacje.gofin.pl/pkwiu2015/10,0.html
Nie podajemy kodów PKD.
Nie może być to kod wyłączony na podstawie § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. 
w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Nie wcześniej niż po dniu wydania decyzji o wsparciu. Po tej dacie wydatki inwestycyjne nie mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane (wyjątek: koszt związany 
z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli).



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji.
Termin uwzględnia koszt związany z najmem lub dzierżawą gruntów, 
budynków i budowli.

Harmonogram może ulec zmianie kwotowo w każdym roku. Ze względu na wstępny etap inwestycji 
mogą zaistnieć przesunięcia pomiędzy poszczególnymi rodzajami kosztów kwalifikowanych.



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU

Dotyczy tylko sytuacji 
zwiększenia zdolności 
produkcji / dywersyfikacji 
produkcji / zasadniczej 
zmiany procesu 
produkcyjnego.

Mikroprzedsiębiorca, mały, średni.

Duży przedsiębiorca.



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU
Przedsiębiorca zobowiązuje się do spełnienia 6 kryteriów 
jakościowych. 
Należy wybrać min. 1 kryterium z dwóch kategorii: 
zrównoważony rozwój gospodarczy i zrównoważony 
rozwój społeczny.
2 rodzaje kryteriów: dla sektora usług - tabela nr 1, dla 
sektora przemysłowego - tabela nr 2.



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU

Co JEST uznawane za rozpoczęcie inwestycji: Co NIE jest rozpoczęciem inwestycji:

- rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją,
- pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń,
- inne zobowiązanie, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna.

- zakup gruntów,
- prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,
- podpisanie listów intencyjnych.



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU



WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU 

– KROK PO KROKU


