TARNOBRZESKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

EURO-PARK WISŁOSAN
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
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1. Charakterystyka Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu
Państwa. Od lat wspiera procesy restrukturyzacyjne polskich przedsiębiorstw, a także oferuje
szeroki pakiet instrumentów finansowych w postaci pożyczek, poręczeń, obligacji i pomocy
publicznej.
Centrala – siedziba Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. znajduje się w Warszawie, natomiast dla
bieżącego zarządzania Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO‑PARK WISŁOSAN,
prowadzenia procedur i udzielania decyzji o wsparciu, pozyskiwania inwestorów, promocji oferty
gospodarczej i realizacji zadań inwestycyjnych powołany został Oddział w Tarnobrzegu.
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO‑PARK WISŁOSAN działa na polskim rynku
od 1997 r. Dotychczas udzieliła pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których
przedsiębiorcy utworzyli 24 tys. miejsc pracy. Firmy wybudowały nowe obiekty przemysłowe
lub gruntownie zmodernizowały istniejące zakłady. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi
i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO‑PARK WISŁOSAN sfinansowała m.in. budowę 8 hal produkcyjnych oraz
zmodernizowała infrastrukturę na kwotę ponad 200 mln zł. W trakcie realizacji są kolejne hale
produkcyjno‑magazynowe z zapleczem administracyjnym. TSSE była aktywnym uczestnikiem
kluczowych projektów dla polskiej gospodarki, tj. powstania parku przemysłowego LG w Kobie‑
rzycach pod Wrocławiem, restrukturyzacji Huty Stalowa Wola czy radomskiego „Łucznika”.
Oferujemy współpracę na każdym etapie pozyskiwania i lokowania nowych projektów inwesty‑
cyjnych w ramach obszaru dotychczasowych i nowych terenów województwa lubelskiego.

Prowadzone działania i osiągnięcia dają gwarancję, iż
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO‑PARK WISŁOSAN
jest pewnym i rzetelnym partnerem w biznesie

2. Obszar zarządzany przez Tarnobrzeską Specjalną Strefę
Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN w województwie
lubelskim.
Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o wspiera‑
niu nowych inwestycji objęła zarządzaniem 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu w woje‑
wództwie lubelskim. Poszczególne powiaty i miasta, będące w zarządzie TSSE w województwie
lubelskim przedstawia mapa.
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m. Biała Podlaska
powiat łukowski

powiat bialski

powiat radzyński

powiat parczewski

powiat rycki

powiat włodawski
powiat łęczyński
powiat chełmski
m. Chełm

powiat opolski

powiat krasnostawski

powiat kraśnicki
powiat janowski

powiat zamojski powiat
hrubieszowski
m. Zamość

powiat biłgorajski
powiat tomaszowski

3. Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego z Agencją
Rozwoju Przemysłu S.A. zarządzającą Tarnobrzeską
Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO‑PARK WISŁOSAN –
założenia, cele, dążenia.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu zarządza w województwie lubelskim
obszarem obejmującym 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu grodzkiego. Faktem jest
iż, wiedzę dotyczącą danego obszaru, a szczególnie sytuacji gospodarczej, firm działających na
danym rynku, terenów inwestycyjnych, itp. najlepiej zna osoba, która pracuje w lokalnej jedno‑
stce samorządu terytorialnego. Naszym zamierzeniem jest współpraca partnerska z wykorzysta‑
niem informacji będących w dyspozycji zarówno Agencji Rozwoju Przemysłu jak i poszczególnych
miast, gmin i starostw dla osiągnięcia celu, jakim jest rozwój gospodarczy obszaru. Pracownicy
Agencji muszą zbudować wspólnie z samorządami bazę terenów inwestycyjnych dla poszczegól‑
nych powiatów i gmin, nawiązać kontakty z firmami działającymi na danym terenie, aby przeka‑
zać wiedzę o możliwości skorzystania z ulg podatkowych przy realizacji nowych projektów inwe‑
stycyjnych. Ważne jest, aby osoby pracujące w jednostkach samorządowych i realizujące zadania
promocji gospodarczej, rozwoju czy też inwestycji lub zagospodarowania terenów, posiadały
określone informacje na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, procedurze uzyskania
zwolnień podatkowych czy też ofercie nieruchomości przygotowanych do wykorzystania przez
potencjalnych inwestorów. Pierwszy kontakt z lokalnym samorządem, przekaz informacji o moż‑
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liwościach jakie daje współpraca z Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO – PARK
WISŁOSAN niewątpliwie może wpłynąć na decyzję przedsiębiorcy o zainwestowaniu w danej
lokalizacji.
Szczególną rolę odegra również bezpośrednia współpraca i zaangażowanie starostów, prezy‑
dentów oraz burmistrzów miast „stołecznych” dla danego regionu. Nowe rozwiązania prawne
ustaliły granice obszaru dla kompetencji udzielania wsparcia przez Tarnobrzeską Specjalną
Strefę Ekonomiczną EURO – PARK WISŁOSAN w układzie wytypowanych terytorialnie powia‑
tów. Dla powiatów ustalone są również parametry określające przywileje dla inwestorów, a mia‑
sta będące największymi aglomeracjami w poszczególnych powiatach stanowią z reguły cen‑
tra gospodarcze, administracyjne i biznesowe. W tych jednostkach generowana jest większość
nowych lub rozwijających się inwestycji, jest określona baza informacji na których szybkim prze‑
kazie bardzo nam zależy.

Współpraca kluczem do rozwoju województwa lubelskiego

4. Dlaczego warto zainteresować firmy uzyskaniem decyzji
o wsparciu.
Firmy podejmując decyzję o lokalizacji swojej inwestycji biorą pod uwagę różne aspekty. Warto
zwrócić uwagę danemu przedsiębiorcy na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu na
danym obszarze inwestycyjnym. Możliwe, że spowoduje to decyzję o wyborze przez inwestora
terenu w województwie lubelskim, na czym zależy zarówno samorządowi jak i Agencji Rozwoju
Przemysłu O/Tarnobrzeg.
Poza tym należy rozpropagować wiedzę w szczególności wśród mikro, małych i średnich firm
na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu, która gwarantuje możliwość otrzymania
zwolnienia w płaceniu podatku PIT i CIT, co może być siłą napędową do powstania i rozwoju
takich firm.

Dzięki decyzji o wsparciu firmy uzyskują zwolnienia podatkowe

5. Intensywność wsparcia przedsiębiorców.
Intensywność wsparcia zależy od poziomu bezrobocia w powiecie oraz od wielkości przedsiębiorcy.
Maksymalna intensywność pomocy w województwie lubelskim wynosi:
• 50% dla dużych przedsiębiorców,
• 60% dla średnich przedsiębiorców,
• 70% dla mikro i małych przedsiębiorców.

W województwie lubelskim można uzyskać aż 70% zwolnienie podatkowe
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6. Korzyści z otrzymania decyzji o wsparciu dla przedsiębiorcy:
• firma uzyskuje pomoc publiczną w postaci ulg podatkowych – zwolnienia podatkowe
do 70% wartości poniesionych nakładów,
• decyzję o wsparciu można uzyskać w każdym miejscu w ramach obszaru,
• procedura wydania decyzji o wsparciu jest prosta i szybka,
• okres na jaki wydawana jest decyzja jest najkorzystniejszy w Polsce.

W województwie lubelskim decyzja o wsparciu wydawana jest
na okres 15 lat

7. Kto może uzyskać decyzję o wsparciu?
• inwestor tworzący nowe przedsiębiorstwo,
• inwestor zwiększający zdolności produkcyjne,
• inwestor dywersyfikujący (różnicujący) produkcję,
• inwestor wprowadzający zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego.

Nie tylko nowo powstające firmy mogą otrzymać decyzję o wsparciu

8. Branże wyłączone z możliwości uzyskania decyzji o wsparciu:
−− produkcja koncesjonowana,
−− handel,
−− energetyka,
−− hutnictwo,
−− transport,
−− usługi finansowo – ubezpieczeniowe,
−− rolnictwo,
−− działalność usługowa.

Przy wydaniu decyzji o wsparciu ważna jest branża
działalności przedsiębiorcy
Szczegółowy zakres działalności wyłączonej z uzyskania wsparcia opisuje Rozporządzenie
RM w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych
inwestycji.
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9. Starając się o uzyskanie decyzji o wsparciu przedsiębiorca
powinien:
• wiedzieć czy jest przedsiębiorcą mikro, małym, średnim czy dużym – od tego zależy
wysokość nakładów inwestycyjnych, które przedsiębiorca musi ponieść oraz wysokość
pomocy publicznej (czyli wysokość zwolnienia z podatku PIT lub CIT),
• prowadzić działalność, która jest objęta możliwością otrzymania decyzji o wsparciu
(działalność firmy nie może obejmować branż objętych wykluczeniem z możliwości
otrzymania decyzji o wsparciu),
• wybrać miejsce prowadzenia swojej inwestycji,
• mieć wiedzę na temat wydatków inwestycyjnych, które jest zobowiązany ponieść w zależ
ności od wielkości swojej firmy,
• wypełnić i wysłać wniosek o wydanie decyzji o wsparciu,
• przedsiębiorca powinien spełnić łącznie minimalne kryteria ilościowe oraz 4 wybrane
kryteria jakościowe.
Kryteria ilościowe – są to wydatki inwestycyjne, których wielkość deklaruje przedsiębiorca jako
wydatki związane z inwestycją, dla której stara się o uzyskanie decyzji o wsparciu.
Kryteria jakościowe – przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyboru min. 4 punktów z poniższej
listy i deklaruje ich spełnienie w ramach otrzymanej decyzji:
−− projekty wspierające konkurencyjne branże,
−− przynależność przedsiębiorcy do krajowego klastra kluczowego,
−− prowadzenie działalności badawczo rozwojowej,
−− tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy,
−− dbałość o środowisko naturalne i czystą produkcję,
−− podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i współpraca ze szkołami
branżowymi,
−− działania w zakresie opieki nad pracownikiem (dodatkowe świadczenia),
−− posiadanie statusu mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy,
−− osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza Polską,
−− lokalizacja inwestycji w mieście średnim tracącym funkcje społeczno‑gospodarcze lub
gminie z nim graniczącej ( w województwie lubelskim z obszaru zarządzanego przez TSSE
są to następujące miasta: Biała Podlaska, Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw,
Kraśnik, Radzyń Podlaski, Tomaszów Lubelski, Zamość).

Kryteria ilościowe są ściśle określone, o wyborze kryteriów jakościowych
decyduje przedsiębiorca
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10. Inwestor starający się o decyzję o wsparciu powinien
postępować zgodnie z zamieszczonym poniżej schematem
działania.

1
Sprawdzenie czy planowana inwestycja leży w obszarze
TSSE EURO‑PARK WISŁOSAN

2
Ustalenie jaka jest wymagana wielkości nakładów inwestycyjnych
na danym obszarze

3
Skontaktowanie się z TSSE EURO‑PARK WISŁOSAN
aby poznać szczegóły inwestowania

Kontakt:
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu
Zespół Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów
tel. 15 822 99 99 wew. 111, 120, 121
tel. 601 351 933, 515 151 482, 723 633 231
e‑mail: biuro@arp.pl

4
Pobranie, wypełnienie i wysłanie wniosku o wydanie decyzji o wsparciu.
Wniosek do pobrania ze strony www.tsse.pl

5
Oczekiwanie na wydanie decyzji
(zarządzający obszarem ma 30 dni na podjęcie decyzji)
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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. 111, 120, 121
tel. 601 351 933, 515 151 482, 723 633 231
e-mail: biuro@arp.pl
www.tsse.pl, www.strefainwestycji.arp.pl

