
Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy w ramach nowych inwestycji w obszarze 
zarządzanym przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN.

Firmom zainteresowanym prowadzeniem nowych inwestycji oferujemy:

● pomoc publiczną (zwolnienia podatkowe do 70% wartości poniesionych nakładów*), 
 której gwarantem jest otrzymanie decyzji o wsparciu:

 * koszty nowej inwestycji lub zatrudnienie określonej liczby pracowników w związku z nową inwestycją 

● rekomendowanie przedsiębiorcom optymalnej lokalizacji dla ich inwestycji,
● budowę wielkopowierzchniowych obiektów produkcyjno-magazynowych (BUILD-TO-SUIT),
● wolne tereny inwestycyjne,
● wsparcie finansowe inwestora – pożyczki dla przedsiębiorców.

Korzyści dla inwestora ze współpracy z zarządzającym TSSE EURO-PARK WISŁOSAN:

● decyzję o wsparciu można uzyskać w każdym miejscu w ramach obszaru,
● prosta i szybka procedura wydawania decyzji o wsparciu,
● długi okres obowiązywania decyzji o wsparciu (15 lat),
● bogata oferta szkoleń dla inwestorów.

Przykładowe projekty inwestycyjne realizowane przez TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

DROGOWSKAZ INWESTORA
WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

powiaty: bialski, biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, łęczyński, 
łukowski, opolski, kraśnicki, parczewski, radzyński, rycki, tomaszowski, włodawski, zamojski, 

m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość

Duże

50%
Średnie

60%
Mikro/Małe

70%
Wielkość przedsiębiorstwa:

Wysokość pomocy publicznej:

Hala w Stalowej Woli

Hala w Radomiu



Inwestorze masz pomysł na nową inwestycję?
Poznaj ścieżkę inwestycji – zainwestuj w 5 prostych krokach:

Krok 1
Sprawdź czy Twoja inwestycja leży w obszarze zarządzanym 
przez TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Krok 2
Sprawdź wymaganą wielkość nakładów 
inwestycyjnych (szczegółową tabelę informacyjną  
znajdziesz na stronie: www.tsse.pl)

Krok 3
Skontaktuj się z TSSE EURO-PARK WISŁOSAN aby poznać szczegóły inwestowania

Krok 4
Pobierz, wypełnij i wyślij wniosek o wydanie decyzji o wsparciu 
(wniosek do pobrania ze strony: www.tsse.pl)

Krok 5
Oczekuj na wydanie decyzji (zarządzający obszarem ma 30 dni na podjęcie decyzji)

Postaw na: wiedzę, rzetelność, doświadczenie

Realizuj swoją inwestycję z profesjonalistami

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
EURO-PARK WISŁOSAN
ul. Zakładowa 30
39-400 Tarnobrzeg

Zespół Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów
tel. 15 822 99 99 wew. 120, 111 
tel. 601 351 933, 515 151 482, 723 633 231
e-mail: biuro@arp.pl
www.tsse.pl, www.strefainwestycji.arp.pl

powiat bialski

powiat biłgorajski

powiat chełmski

powiat
hrubieszowski

powiat janowski

powiat krasnostawski

powiat łęczyński

powiat łukowski

powiat opolski

powiat kraśnicki

powiat parczewski

powiat radzyński

powiat rycki

powiat tomaszowski

powiat włodawski

powiat zamojski

m. Biała Podlaska

m. Chełm

m. Zamość


