
Ustawa o wspieraniu nowych 

inwestycji

Prezentacja przygotowana na podstawie Ustawy podpisanej 

przez prezydenta 2 czerwca 2018 i projektów aktów wykonawczych

Czerwiec 2018



POMOC PUBLICZNA UDZIELANA NA PODSTAWIE DECYZJI O WSPARCIU

Pomoc publiczna udzielana przedsiębiorcy w formie zwolnień podatkowych stanowi regionalną pomoc inwestycyjną z tytułu:

1. kosztów nowej inwestycji, której maksymalna wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy

określonej dla danego obszaru i poniesionych kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie więcej niż

koszty kwalifikowane określone w decyzji o wsparciu lub

2. tworzenia nowych miejsc pracy, której wielkość jest liczona jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy określonej

dla danego obszaru i dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, obejmujących koszty płacy brutto

tych pracowników, powiększone o składki na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia

zatrudnienia tych pracowników.

Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne polegającą na

utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez

wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu

produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Nie jest dopuszczalna pomoc przeznaczona na inwestycje odtworzeniowe.

Przez nowo zatrudnionych pracowników należy rozumieć liczbę pracowników zatrudnionych po dniu uzyskania decyzji o

wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia inwestycji. Każde

miejsce pracy powinno być utrzymane przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców

przez okres co najmniej 3 lat licząc od dnia ich utworzenia.
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OBSZARY WSPARCIA

• Skorzystanie ze wsparcia możliwe na całym obszarze Polski

• Polska podzielona na obszary pozostające we właściwości zarządzających, którzy wykonują zadania z

zakresu wspierania nowych inwestycji
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OBSZARY W PODZIALE NA STREFY (1)

1. Obszar obejmujący powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, m. Jelenia Góra, milicki, trzebnicki,

zgorzelecki, kępiński, ostrowski, bolesławiecki pozostaje we właściwości zarządzającego Kamiennogórską Specjalną Strefą

Ekonomiczną Małej Przedsiębiorczości;

2. Obszar obejmujący powiaty: głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, oleski, prudnicki, strzelecki, będziński, bielski,

bieruńsko-lędziński, cieszyński, częstochowski, gliwicki, kłobucki, lubliniecki, m. Bielsko-Biała, m. Bytom, m. Chorzów, m.

Częstochowa, m. Dąbrowa Górnicza, m. Gliwice, m. Jastrzębie-Zdrój, m. Jaworzno, m. Katowice, m. Mysłowice, m. Piekary

Śląskie, m. Ruda Śląska, m. Rybnik, m. Siemianowice Śląskie, m. Sosnowiec, m. Świętochłowice, m. Tychy, m. Zabrze, m.

Żory, mikołowski, myszkowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, wodzisławski, zawierciański, żywiecki pozostaje

we właściwości zarządzającego Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną;

3. Obszar obejmujący powiaty: choszczeński, goleniowski, gorzowski, grodziski, gryficki, gryfiński, kamieński, kościański,

krośnieński, łobeski, m. Gorzów Wielkopolski, m. Poznań, m. Szczecin, m. Świnoujście, m. Zielona Góra, międzychodzki,

międzyrzecki, myśliborski, nowosolski, nowotomyski, pilski, policki, poznański, pyrzycki, słubicki, stargardzki, strzelecko-

drezdenecki, sulęciński, szamotulski, świebodziński, wolsztyński, wschowski, zielonogórski, żagański, żarski pozostaje we

właściwości Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną;

4. Obszar obejmujący powiaty: bocheński brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, m. Kraków, m. Nowy

Sącz, m. Tarnów, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski,

tatrzański, wadowicki, wielicki, jędrzejowski pozostaje we właściwości zarządzającego Krakowskim Parkiem Technologicznym;
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OBSZARY W PODZIALE NA STREFY (2)

5. Obszar obejmujący powiaty: głogowski, górowski, legnicki, lubiński, m. Legnica, polkowicki, średzki, wołowski, złotoryjski

pozostaje we właściwości zarządzającego Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną;

6. Obszar obejmujący powiaty: ostrzeszowski, bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, m.

Łódź, m. Piotrków Trybunalski, m. Skierniewice, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański,

rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski, gostyniński, grodziski,

legionowski, m. Płock, m. Warszawa, otwocki, piaseczyński, płocki, pruszkowski, sierpecki, sochaczewski, warszawski

zachodni, wołomiński, żyrardowski, kaliski, kolski, koniński, m. Kalisz, m. Konin, turecki, włocławski pozostaje we właściwości

Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną;

7. Obszar obejmujący powiaty: bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, leski, leżajski,

lubaczowski, łańcucki, m. Krosno, m. Przemyśl, m. Rzeszów, mielecki, przemyski, przeworski, ropczycko-sędziszowski,

rzeszowski, sanocki, strzyżowski pozostaje we właściwości zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Euro-Park Mielec;

8. Obszar obejmujący powiaty: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki,

inowrocławski, lipnowski, m. Bydgoszcz, m. Grudziądz, m. Toruń, m. Włocławek, mogileński, radziejowski, rypiński, świecki,

toruński, tucholski, wąbrzeski, gdański, kartuski, kwidzyński, m. Gdańsk, m. Gdynia, m. Sopot, malborski, nowodworski, pucki,

starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski, nakielski, sępoleński, żniński pozostaje we właściwości zarządzającego

Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną;

9. Obszar obejmujący powiaty: chojnicki, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, obornicki, wągrowiecki, białogardzki, kołobrzeski,

świdwiński, kościerski, lęborski, bytowski, człuchowski, m. Słupsk, słupski, złotowski, drawski, koszaliński, m. Koszalin,

sławieński, szczecinecki, wałecki pozostaje we właściwości zarządzającego Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną;
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OBSZARY W PODZIALE NA STREFY (3)

10. Obszar obejmujący powiaty: szydłowiecki, buski, kazimierski, kielecki, konecki, m. Kielce, opatowski, ostrowiecki, pińczowski,

sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski, puławski, przysuski, radomski pozostaje we właściwości

zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną Starachowice;

11. Obszar obejmujący powiaty: łosicki, ostrowski, sokołowski, węgrowski, augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski,

kolneński, łomżyński, m. Białystok, m. Łomża, m. Suwałki, moniecki, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski,

wysokomazowiecki, zambrowski, ełcki, gołdapski pozostaje we właściwości zarządzającego Suwalską Specjalną Strefą

Ekonomiczną;

12. Obszar obejmujący powiaty: białobrzeski, grójecki, lipski, m. Siedlce, siedlecki, bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski,

janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Lublin, m.

Zamość, opolski, parczewski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, garwoliński, kozienicki, m.

Radom, miński, zwoleński, m. Tarnobrzeg, niżański, stalowowolski, tarnobrzeski pozostaje we właściwości zarządzającego

Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną;

13. Obszar obejmujący powiaty: jaworski, dzierżoniowski, kłodzki, m. Wałbrzych, m. Wrocław, oleśnicki, oławski, strzeliński,

świdnicki, wałbrzyski, wrocławski, ząbkowicki, brzeski, kluczborski, m. Opole, namysłowski, nyski, opolski, gnieźnieński,

gostyński, jarociński, krotoszyński, leszczyński, m. Leszno, pleszewski, rawicki, słupecki, średzki, śremski, wrzesiński

pozostaje we właściwości zarządzającego Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną Invest Park;

14. Obszar obejmujący powiaty obejmuje: powiaty nowodworski, m. Ostrołęka, ostrołęcki, ciechanowski, makowski, mławski,

płoński, przasnyski, pułtuski, wyszkowski, żuromiński, bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, giżycki, iławski,

kętrzyński, lidzbarski, m. Elbląg, m. Olsztyn, mrągowski, nidzicki, nowomiejski, olecki, olsztyński, ostródzki, piski,

szczycieński, węgorzewski pozostaje we właściwości zarządzającego Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną
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DECYZJA O WSPARCIU (1)

Organ wydający: minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie

zawierający plan realizacji nowej inwestycji (w praktyce zarządzający obszarami na podstawie pełnomocnictwa ministra)

Czas trwania wsparcia dla projektu:

decyzję o wsparciu wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 15 (okres uzależniony od

lokalizacji)

Wstrzymanie wydawania decyzji o wsparciu:

- Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia, wstrzymać wydawanie decyzji o wsparciu, wskazując okres, w którym

nie są one wydawane

- nie stosuje się wstrzymania wydawania decyzji o wsparciu w przypadku trwających postępowań dotyczących wydania

decyzji o wsparciu oraz inwestycji wpisanych do Ewidencji Wsparcia Nowej Inwestycji jako planowane nowe

inwestycje.
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DECYZJA O WSPARCIU (2)

Decyzja o wsparciu nie może dotyczyć działalności z zakresu:

• 1) wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, a także wyrobu, rozlewu i przetwarzania

napojów alkoholowych oraz spirytus przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów;

• 2) prowadzenia ośrodków gier oraz punktów przyjmowania zakładów wzajemnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o

grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723);

• 3) usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osadów ze ścieków kanalizacyjnych, określonych w sekcji E w dziale 37

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług ustanowionej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej

Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2015 r. poz. 1676, ), zwanej dalej "PKWiU";

• 4) usług związanych ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysku surowców wtórnych, określonych w sekcji E w

dziale 38 PKWiU, z wyjątkiem:

• a) odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu określonych w kategorii 38.11.5,

• b) odpadów niebezpiecznych określonych w pozycjach: 38.12.22.0, 38.12.24.0, 38.12.25.0 oraz w podkategorii 38.12.27,

• c) odpadów rozpuszczalników organicznych określonych w kategorii 38.21.3,

• d) usług w zakresie odzysku surowców; surowców wtórnych określonych w grupie 38.3;

• 5) usług związanych z rekultywacją i pozostałych usług związanych z gospodarką odpadami, określonych w sekcji E w dziale 39 PKWiU;

• 6) obiektów budowlanych i robót budowlanych, określonych w sekcji F PKWiU;3

• 7) handlu hurtowego i detalicznego, naprawy pojazdów samochodowych, włączając motocykle, oraz usług związanych z zakwaterowaniem i

usług gastronomicznych, określonych w sekcjach G i I PKWiU;

• 8) usług holowania w transporcie drogowym, określonych w sekcji H w podkategorii 52.21.25 PKWiU;

• 9) usług licencyjnych w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

• a) nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map określonych w kategorii 58.11.6,

• b) nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list, w szczególności adresowych, telefonicznych

• określonych w kategorii 58.12.3,
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DECYZJA O WSPARCIU (3)

Decyzja o wsparciu nie może dotyczyć działalności z zakresu (c.d.):

• c) nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków określonych w kategorii 58.14.4,

• d) nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych określonych w kategorii 58.19.3,

• e) nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych określonych w kategorii 58.21.4,

• f) nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5;

• 10) usług w zakresie informacji i komunikacji, określonych w sekcji J PKWiU, związanych z:

• a) produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych, określonych w dziale 59, z wyjątkiem

usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych i muzycznych określonych w kategorii 59.20.3,

• b) nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych określonych w dziale 60,

• c) pozostałych usług w zakresie informacji określonych w grupie 63.9;

• 11) usług finansowych i ubezpieczeniowych oraz usług związanych z obsługą rynku nieruchomości, określonych w sekcjach K i L PKWiU;

• 12) usług profesjonalnych, naukowych i technicznych, określonych w sekcji M PKWiU, z wyjątkiem:

• a) usług w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1,

• b) usług rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2,

• c) usług w zakresie badań i analiz technicznych określonych w grupie 71.2,

• d) usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych określonych w dziale 72;

• 13) usług administrowania i usług wspierających, określonych w sekcji N PKWiU, z wyjątkiem usług centrów telefonicznych (call center)

określonych w grupie 82.2;

• 14) usług administracji publicznej i obrony narodowej; usług w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, oraz edukacji, usług w

zakresie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, usług kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych, określonych w sekcjach O-R

PKWiU;
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DECYZJA O WSPARCIU (4)

Decyzja o wsparciu nie może dotyczyć działalności z zakresu (c.d.):

• 15) pozostałych usług określonych w sekcji S PKWiU, z wyjątkiem usług naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego

określonych w grupie 95.1 PKWiU;

• 16) usług gospodarstw domowych i usług świadczonych przez organizacje i zespoły eksterytorialne, określonych w sekcjach T i U PKWiU;

• 17) działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755).

Decyzja o wsparciu nie jest wydawana m.in:

• na prowadzenie działalności gospodarczej, na której prowadzenie jest wymagane posiadanie koncesji, zgodnie z art. 32

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

• dużemu przedsiębiorcy w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 na prowadzenie na obszarach

należących do województwa mazowieckiego działalności gospodarczej wchodzącej w zakres tej samej klasy

działalności, co działalność prowadzona przez tego przedsiębiorcę na tych obszarach.
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MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ (1)

1. Maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do

kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą wynosi:

1) 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińskomazurskiego i podlaskiego;

2) 35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego,

opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach należących do podregionów

ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego,

radomskiego i warszawskiego wschodniego;

3) 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego;

4) 20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;

5) 10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy.

Maksymalną intensywność pomocy podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych

przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców. Podwyższenia nie

stosuje się w przypadku dużych projektów inwestycyjnych.
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MAKSYMALNA INTENSYWNOŚĆ REGIONALNEJ POMOCY INWESTYCYJNEJ (2)

W przypadku pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcy na realizację dużego projektu inwestycyjnego maksymalną

wartość pomocy ustala się według wzoru:

I = R x (50 mln euro + 0,5 x B + 0 x C),

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

a) I - maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,

b) R - maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej dla obszaru, na którym jest zlokalizowany duży projekt

inwestycyjny,

c) B - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro, a

nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,

d) C - wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.

Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą

przekraczają równowartość 50 mln euro według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia wydania decyzji o

wsparciu.
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WYDATKI KWALIFIKUJĄCE SIĘ DO OBJĘCIA WSPARCIEM

Za wydatki kwalifikujące się do objęcia pomocą na nowe inwestycje uznaje się koszty inwestycji, poniesione w okresie ważności

decyzji o wsparciu wydanej dla konkretnej lokalizacji, będące:

1) ceną nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego;

2) ceną nabycia albo kosztem wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych, pod warunkiem zaliczenia ich, zgodnie z

odrębnymi przepisami, do składników majątku podatnika;

3) kosztem rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych;

4) ceną nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii przez nabycie praw patentowych,

licencji;

5) kosztem związanym z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem że okres najmu lub dzierżawy

trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego

terminu zakończenia nowej inwestycji;

6) ceną nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub

dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu

lub dzierżawy.

W przypadku przedsiębiorców innych niż mikro, mali i średni koszty inwestycji dotyczące wartości niematerialnych i prawnych

kwalifikują się do objęcia pomocą w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Środki trwałe muszą być nowe z wyjątkiem aktywów nabywanych przez MŚP i z wyjątkiem przejęcia zakładu. Warunkiem

udzielenia pomocy z tytułu kosztów nowej inwestycji jest udział środków własnych przedsiębiorcy rozumianych jako

środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów

kwalifikowanych inwestycji.
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ILOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW

Projekt musi spełnić kryterium ilościowe dotyczące poniesienia minimalnych kosztów kwalifikowanych inwestycji

zależnych od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla miejsca realizacji inwestycji:

a) Stopa bezrobocia powiatu ≤ 60% średniej krajowej – 100 mln zł

b) 60% < stopa bezrobocia powiatu ≤ 100% śr. krajowa – 80 mln zł

c) 100% < stopa bezrobocia powiatu ≤ 130% śr. krajowej – 60 mln zł

d) 130% < stopa bezrobocia powiatu ≤ 160% śr. krajowej – 40 mln zł

e) 160% < stopa bezrobocia powiatu ≤ 200% śr. krajowej – 20 mln zł

f) 200% < stopa bezrobocia powiatu ≤ 250% śr. krajowa – 15 mln zł

g) 250% < stopa bezrobocia powiatu – 10 mln zł

Spełnienie kryteriów ilościowego ocenia się na podstawie danych dotyczących przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na

obszarze powiatów, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”

Wskazane powyżej minimalne wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji obniża się:

a) w przypadku inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu oraz prac badawczych i rozwojowych (B+R) o 80%;

b) dla mikroprzedsiębiorców o 98%;

c) dla małych przedsiębiorców o 95%;

d) dla średnich przedsiębiorców o 80%.
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JAKOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (1)

Projekt musi spełnić kryteria jakościowe, tj. uzyskać:

• nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów dla projektu inwestycyjnego z sektora nowoczesnych usług dla

biznesu

• nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów dla projektu inwestycyjnego z sektora przetwórstwa

przemysłowego

• ze względu na lokalizację projektu, dla niektórych terenów ustanawia się niższy próg procentowy do spełnienia

(50% lub 40% maksymalnej liczby punktów).
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JAKOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (2)

Kryteria oceny projektu inwestycyjnego z sektora nowoczesnych usług dla biznesu

A ROZWÓJ STRUKTURALNY – 3 punkty

• Tworzy wysokopłatne miejsca pracy i oferuje stabilne zatrudnienie

• Inwestuje w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może

uzyskać przewagę konkurencyjną

• Poziom sprzedaży eksportowej

B ROZWÓJ NAUKOWY – 2 punkty

• Współpracuje z jednostkami badawczo-rozwojowymi lub naukowymi

• Tworzy centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

C ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – 2 punkty

• Podejmuje inwestycje na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia

• Wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości

• Miejsce lokalizacji inwestycji

D ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH – 2 punkty

• Wspiera pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

• Podejmuje działania z zakresu opieki nad pracownikiem (np. oferuje pracownikom udział w dodatkowych programach opieki

zdrowotnej )
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JAKOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (2)

Kryteria oceny dla projektów przemysłowych:

A ROZWÓJ STRUKTURALNY – 3 punkty

1) Tworzy wyspecjalizowane miejsca pracy i oferuje stabilne zatrudnienie

Oferuje przy realizacji inwestycji nowe miejsca pracy poza kadrą kierowniczą wymagające zatrudnienia osób posiadających

kwalifikacje do wykonywania zawodu poświadczone dyplomem lub świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do

wykonywania zawodu (osoby z wyższym wykształceniem lub średnim technicznym lub zawodowym), a w ramach nich

zatrudnienie co najmniej 70% pracowników na podstawie umowy o pracę.

2) Inwestuje w branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju, w których Polska może uzyskać przewagę

konkurencyjną

Projekt dotyczy branży strategicznej o charakterze przemysłowym zgodnych ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego

Rozwoju: lotniczej, stoczniowej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, elektronicznej, maszynowej, chemicznej, meblarskiej

lub spożywczej oraz produkcji środków transportu, w tym części i akcesoriów do środków transportu, urządzeń medycznych i

IT.

3) Poziom sprzedaży eksportowej

Intensywność sprzedaży eksportowej, tj. udział sprzedaży na eksport w przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i

materiałów przedsiębiorstwa, równy co najmniej przeciętnej intensywności sprzedaży eksportowej przedsiębiorstw

niefinansowych w gospodarce narodowej za rok, według ostatnich danych GUS za pełen rok obrachunkowy.
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JAKOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (2)

Kryteria oceny dla projektów przemysłowych (c.d.):

B ROZWÓJ NAUKOWY – 2 punkty

1) Rozwój klastrów sektorowych

Przynależność do klastra z branży strategicznej o charakterze przemysłowym zgodnej ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego

Rozwoju: lotniczej, stoczniowej, biotechnologicznej, farmaceutycznej, elektronicznej, maszynowej, chemicznej, meblarskiej lub

spożywczej oraz produkcji środków transportu, w tym części i akcesoriów do środków transportu, urządzeń medycznych i IT.

2) Prowadzi działalność B+R

Zatrudnienie w ramach projektu dodatkowo obok działalności przemysłowej pracowników prowadzących badania przemysłowe

zgodnie z definicją GUS dla działalności B+R.

C ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY – 3 punkty

1) Podejmuje inwestycje na obszarach o wysokim poziomie bezrobocia

Powiaty ze stopą bezrobocia przewyższającą przeciętną stopę bezrobocia w kraju według danych GUS.

2) Wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości

Przedsiębiorca kwalifikuje się do statusu mikro, małego, średniego przedsiębiorstwa

3) Miejsce lokalizacji inwestycji

Podejmuje inwestycje:

a) w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (lista miast stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Rady

Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach) lub gminach graniczących z tymi miastami albo

b) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy

bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miast, w których zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.
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JAKOŚCIOWE KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW (2)

Kryteria oceny dla projektów przemysłowych (c.d.):

D ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH – 2 punkty

1) Współpraca ze szkołami branżowymi

Oferowanie uczniom darmowych pozaszkolnych zajęć edukacyjnych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie

lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w

tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia finansowanych przez inwestora, oferowanie uczniom płatnych staży

lub praktyk bądź przekazanie na potrzeby szkoły nowych maszyn lub narzędzi - stworzenie klasy patronackiej.

2) Wspiera pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych

Oferowanie wszystkim pracownikom szkoleń mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie

umiejętności i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, lub dofinansowanie

kosztów kształcenia
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