
WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCZYCH, 

PROMUJEMY INNOWACYJNYCH  

Instrumenty wsparcia dla inwestorów  

z powiatu ryckiego 



AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. 

ARP S.A. jest spółką akcyjną  
w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 

100-procentowym udziałem Skarbu 
Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa 

w prowadzeniu i rozwijaniu 
działalności, a także w realizacji 

procesów restrukturyzacji, odgrywa 
ważną rolę w zwiększaniu 

konkurencyjności polskiej gospodarki.  
Szeroki wachlarz instrumentów 

wsparcia obejmuje zarówno produkty 
finansowe, jak i pozafinansową pomoc 

w realizacji przedsięwzięć, m.in. 
poprzez udostępnianie terenów 

inwestycyjnych i obiektów 
produkcyjnych w ramach obszaru TSSE 

EURO-PARK WISŁOSAN zarządzanej 
przez ARP S.A.  



OBSZAR DZIAŁANIA 

Obszar TSSE obejmuje powiaty:  

bialski, białobrzeski, biłgorajski, 

chełmski, garwoliński, grójecki, 

hrubieszowski, janowski, 

kozienicki, krasnostawski, 

kraśnicki, lipski,  łęczyński, 

łukowski, miński, niżański, opolski 

(woj. lubelskie), parczewski, 

przemyski, radzyński, rycki, 

siedlecki, stalowowolski, 

tarnobrzeski, tomaszowski (woj. 

lubelskie), włodawski, zamojski, 

zwoleński. 

 

miasta na prawach powiatu:  

Biała Podlaska, Chełm, Przemyśl, 

Radom, Siedlce, Tarnobrzeg, 

Zamość  



Decyzje o wsparciu – województwo lubelskie 

PRZEDSIĘBIORCA LOKALIZACJA RODZAJ DZIAŁALNOŚCI 

ERKADO Zbigniew Kozłowski  Gościeradów. produkcja drzwi  

„ROZTOCZE”  Zakład Usługowo Produkcyjny 

Rak Roman  
Tomaszów Lubelski. zamki przemysłowe  

AluTeam Polska sp. z o.o.  Biała Podlaska. naczepy samochodowe  

„NORGPOL” Czerwiński sp. j.  Ryki ekokotły 

Gala BBG Wojciech Boksza  Biała Podlaska. produkcja lawet samochodowych  

Wipasz S.A.  Międzyrzec Podlaski. produkcja pasz  

STALMONT R.DUDA I WSPÓLNICY SPÓŁKA 

JAWNA  
Poniatowa wytwornice pary  

Mazurek Metal Sp. z o.o. sp.k.  Krasnystaw konstrukcje stalowe  

Lester Foods Europe sp z o.o.  Tomaszów Lubelski produkcja spożywcza  

SD Żelbet sp z o.o.  Międzyrzec Podlaski produkcja z betonu  

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego 

Tomaszów Lubelski  
Tomaszów Lubelski konstrukcje stalowe  

CA Richmann sp. z o.o.  Tomaszów Lubelski pojazdy samochodowe  

Green Sort Tomasz Stefaniuk  Janów Podlaski maszyny rolnicze  

SOYMAX  sp. z o.o.  Drelów pasze dla zwierząt  



OFERTA TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 

DECYZJA O WSPARCIU 

TERENY INWESTYCYJNE 

HALE MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNE 



WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DECYZJĘ 



WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DECYZJĘ 

Inwestor w ramach udzielonego wsparcia na nowe 

inwestycje otrzymuje pomoc publiczną w formie 

ZWOLNIENIA Z PODATKU DOCHODOWEGO na: 



WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DECYZJĘ 



WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DECYZJĘ 

Zakres działalności 

zgodny z rozporządzeniem wyrażony 
w PKWiU 2015 

produkcja przemysłowa, B+R, 
nowoczesne usługi, IT 

wykluczony m.in. handel, transport, 
energetyka, hutnictwo 

Nowa inwestycja 

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa. 

Zwiększenie zdolności produkcyjnej 
istniejącego przedsiębiorstwa. 

Dywersyfikacja produkcji 
przedsiębiorstwa. 

Zmiana procesu produkcyjnego  
w przedsiębiorstwie. 

decyzja o wsparciu = projekt 



UZYSKANIE DECYZJI – 6 kroków 

KROK 6 

Oczekiwanie na wydanie decyzji (zarządzający obszarem ma 30 dni na podjęcie decyzji). 

KROK 5 

Weryfikacja projektów składanych przez inwestora 

KROK 4 

Pobranie, wypełnienie i wysłanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu. Wniosek do pobrania ze strony www.tsse.pl 

KROK 3 

Skontaktowanie się z TSSE EURO-PARK WISŁOSAN aby poznać szczegóły inwestowania. Agencja Rozwoju Przemysłu 
S.A. Oddział w Tarnobrzegu tel. 15 822 99 99  e-mail: biuro@arp.pl 

KROK 2 

Ustalenie jaka jest wymagana wielkości nakładów inwestycyjnych na danym obszarze 

KROK 1 

Sprawdzenie czy planowana inwestycja leży w obszarze TSSE EURO-PARK WISŁOSAN 

http://www.tsse.pl/
mailto:biuro@arp.pl


OFERTA ARP S.A. 

Realizujemy prostą i szybką procedurę wydawania decyzji o wsparciu. 

Udzielamy pomocy publicznej o największej intensywności na terenie kraju – 
nawet do 70 % wartości zainwestowanych środków. 

Budujemy obiekty przemysłowe na terenie obszaru i modernizujemy 
infrastrukturę. 

Udzielamy pożyczek dla przedsiębiorców z różnorodnych branż szczególnie dla 
firm przemysłowych i innowacyjnych. 

Oferujemy współpracę na każdym etapie pozyskiwania i lokowania nowych projektów 
inwestycyjnych w ramach obszaru dotychczasowych i nowych terenów lubelskiego. 



 

 

 

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna  

EURO-PARK WISŁOSAN 

ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg 

Tel. +48 15 822 99 99;  

www.tsse.pl; biuro@arp.pl 

http://www.tsse.arp.pl/

