Procedura uzyskania decyzji o wsparciu
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Przedsiębiorca sprawdza czy planowana inwestycja
leży w obszarze TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Kontakt z TSSE EURO-PARK WISŁOSAN

Zamek
w Baranowie
Sandomierskim

Zamek
w Krasiczynie

- poznanie szczegółów inwestowania
- ustalenie wymaganych kryteriów ilościowych i jakościowych

Przedsiębiorca pobiera, wypełnia i wysyła wniosek
o wydanie decyzji o wsparciu (www.tsse.pl)

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu
ul. Zakładowa 30, 39-400 Tarnobrzeg
Zespół Pozyskiwania i Obsługi Inwestorów

Zarządzający Obszarem weryfikuje złożony wniosek
– w ciągu 30 dni wydaje decyzję o wsparciu

Tel. 15 822 99 99 wew. 111, 120, 121
601 351 933
515 151 482
723 633 231
biuro@arp.pl
www.tsse.pl

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna

Euro-Park Wisłosan

Najlepsza lokalizacja dla Twojej inwestycji...

hrubieszowski
m. Zamość

Agencjapowiat
Rozwoju
Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu
biłgorajski
powiat tomaszowski
Zarządzający Obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

udzielanie zwolnień podatkowych CIT/PIT
– decyzje o wsparciu

powiat stalowowolski
Obszar
działania
m. Tarnobrzeg

lubelskie
powiat niżański

powiat tarnobrzeski

pakiet wolnych terenów inwestycyjnych
powiat łukowski
(grunty o powierzchni od 0,5 ha do 50 ha).

powiat łukowski
m. Biała Podlaska

powiat radzyński

powiat rycki
powiat bialski
powiat radzyński

powiat parczewski
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*30%
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ik

55%
*40%

*20%

województwo
lubelskie i podkarpackie

m. Zamość

województwo
mazowieckie

15 lat

powiat biłgorajski

m. Zamość

powiat tomaszowski

10-15 lat

powiat biłgorajski

powiat garwoliński

powiat tomaszowski

powiat kozienicki

m. Tarnobrzeg
powiat stalowowolski
powiat tarnobrzeski

podkarpackie

powiat zwoleński
powiat lipski

powiat stalowowolski

województwo

m. Tarnobrzeg

powiat niżański

powiat niżański

powiat tarnobrzeski

Firmy mikro/małe, średnie, duże:
tworzące nowe przedsiębiorstwo,

m. Przemyśl

zwiększające zdolności produkcyjne istniejącego przedsiębiorstwa,

m. Przemyśl

dywersyfikujące (różnicujące) produkcję,

powiat przemyski

wprowadzające zasadnicze zmiany procesu produkcyjnego.

Decyzję o wsparciu można uzyskać w każdym miejscu
w ramach obszaru działania TSSE Euro-park wisłosan
powiat miński

m. Siedlce

powiat miński

m. Siedlce
powiat siedlecki

powiat
grójecki
powiat
siedlecki

powiat garwoliński

powiat przemyski

Tytuły przyznawania pomocy publicznej
wydatki kwalifikowane
na nową inwestycję

lub

2-letnie koszty pracy
nowych pracowników

Pomoc publiczną mogą otrzymać
firmy produkcyjne
oraz niektóre firmy z sektora usług np.:
informatyczne,
badawczo-rozwojowe,
centra telefoniczne.

Decyzja o wsparciu – kryteria ilościowe i jakościowe do spełnienia przez przedsiębiorcę

Kryteria ilościowe

wydatki inwestycyjne, których wielkość deklaruje przedsiębiorca, jako wydatki związane z inwestycją, dla której stara się o uzyskanie decyzji o wsparciu. Minimalne kryteria
ilościowe są ściśle określone dla poszczególnych powiatów i gmin.

Kryteria jakościowe
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powiat janowski
powiat zamojski powiat
hrubieszowski

powiat siedlecki

m. Radom

60%

ro / ma
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Najdłuższy okres na jaki wydawana jest decyzja o wsparciu

powiat zamojski powiat
hrubieszowski

powiat kraśnicki
powiat krasnostawski

m. Siedlce
powiat miński powiat janowski

50%

powiat krasnostawski

powiat chełmski
m. Chełm

powiat kraśnicki

powiat białobrzeski

DUŻ A

e dn i A

m. Chełm

powiat
łęczyński
powiat
opolski

powiat grójecki

śr

powiat włodawski
m. Przemyśl
powiat łęczyński
powiat przemyski
powiat chełmski
powiat włodawski

powiat opolski

województwo mazowieckie
*powiat grójecki

powiat bialski

powiat parczewski

powiat rycki

mazowieckie

województwo
lubelskie i podkarpackie

m. Biała Podlaska

budowa/sprzedaż/wynajem obiektów przemysłowych/
hal produkcyjno-magazynowych (BUILD-TO-SUIT),

województwo

Pomoc publiczna dla firm na najwyższym poziomie w kraju:

województwo

m

Oferta

Atuty Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

m

powiat janowski

przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyboru kryteriów jakościowych do spełnienia
których się zobowiązuje. Ich ilość uzależniona jest od miejsca gdzie będzie prowadzona inwestycja.
Ilość kryteriów jakościowych do spełnienia:
województwo lubelskie i podkarpackie - 4
województwo mazowieckie - 5/6*
				
*powiat grójecki
Informacja dotycząca kryteriów ilościowych i jakościowych
do pobrania ze strony www.tsse.pl

Przykładowe branże wyłączone

z możliwości uzyskania decyzji o wsparciu:
produkcja pierwotna płodów rolnych,
roboty budowlane,
handel hurtowy i detaliczny,
opieka zdrowotna,
produkcja i dystrybucja mediów energetycznych,
wyroby tytoniowe i alkoholowe.

