Suwalska Specjalna
Strefa Ekonomiczna S.A.

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
STREFĄ INWESTYCJI
NOWE ZASADY WSPIERANIA INWESTYCJI
Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. położona w północno-wschodniej Polsce, od ponad 20 lat z sukcesem wspiera i obsługuje inwestorów krajowych oraz zagranicznych.
Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie powiaty województwa podlaskiego, 2 powiaty województwa warmińsko-mazurskiego (ełcki i gołdapski) oraz 4 powiaty województwa mazowieckiego (łosicki, ostrowski, sokołowski i węgrowski). Obecnie działa w niej ponad 125 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 3,8 mld
złotych i zatrudniają ponad 10 500 osób.
Przedsiębiorca, inwestujący na obszarze zarządzanym przez SSSE S.A., może skorzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego po uzyskaniu decyzji o wsparciu. Warunkiem skorzystania
z pomocy publicznej jest zrealizowanie nowej inwestycji.

Wsparcie nowej inwestycji
rozumianej jako:
Utworzenie nowego przedsiębiorstwa
Zwiększenie zdolności produkcyjnej
Wprowadzenie nowych produktów
Zmiana procesu produkcyjnego
Maksymalna intensywność (wysokość) regionalnej pomocy inwestycyjnej na obszarze zarządzanym przez
Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wynosi:
Wielkość
przedsiębiorstwa

Powiaty województwa
Powiaty:
podlaskiego oraz
łosicki, ostrowski,
powiaty:
sokołowski
i węgrowski
ełcki i gołdapski

DUŻE

50%

35%

ŚREDNIE

60%

45%

MAŁE

70%

55%

Koszty kwalifikowane nowej
inwestycji kwalifikujące się do
objęcia pomocą to:

Forma pomocy
publicznej

Koszty rzeczowych aktywów
trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
związanych z realizacją
nowej inwestycji
lub
dwuletnich kosztów
pracy nowozatrudnionych
pracowników

ZWOLNIENIE
Z PODATKU
DOCHODOWEGO
CIT lub PIT

GDZIE ?
Przedsiębiorca może uzyskać pomoc publiczną na nową inwestycję bez względu na lokalizację, na terenach
prywatnych i publicznych

Czas obowiązywania decyzji
Na obszarach województwa podlaskiego oraz w powiatach ełckim i gołdapskim - 15 lat
Na obszarach leżących w granicach powiatów: łosickim, ostrowskim, sokołowskim i węgrowskim - 12 lat

JAK UZYSKAĆ DECYZJĘ?
Warunkiem uzyskania decyzji o wsparciu nowej inwestycji jest spełnienie kryteriów ilościowych i jakościowych
projektu inwestycyjnego:
Kryteria ilościowe - minimalne koszty, które zobowiązany jest ponieść inwestor
Kryteria jakościowe - minimalna ilość punktów, kwalifikująca projekt inwestycyjny w zakresie jego zgodności ze
średniookresową strategią rozwoju kraju

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA JAKOŚCIOWE
DLA NOWEJ INWESTYCJI REALIZOWANEJ
W SEKTORZE USŁUG
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10
Minimalna liczba punktów kwalifikująca projekt:
5 w powiatach: łosickim, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim
4 w powiatach woj. podlaskiego i powiatach ełckim oraz gołdapskim
Jednakże nie mniej niż 1 punkt za każde z kryteriów.
LICZBA
PUNKTÓW

KRYTERIUM

SPOSÓB SPEŁNIENIA KRYTERIUM

1.
Kryterium zrównoważonego
rozwoju gospodarczego

Inwestycja w niektóre projekty usługowe z sektorów strategicznych zgodnych ze
Strategią na rzecz Odpowiedzialnego: żywności wysokiej jakości, środków transportu, profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmiczny, produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowy, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług specjalistycznych,
specjalistycznych usług teleinformatycznych oraz z inteligentnymi specjalizacjami
województwa, w którym jest planowana realizacja inwestycji.

1

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP
Wskaźnik sprzedaży eksportowej jest publikowany w raporcie GUS pt.: „Wyniki finansowe podmiotów gospodarczych” i obecnie wynosi 23,1%.

1

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie:
1) 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w danym roku podatkowym stanowią koszty:
a) działalności badawczo-rozwojowej
b) zakupu usług badawczo-rozwojowych lub
2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace rozwojowe odpowiednio wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych
pracowników.

1

Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wartość uzyskanego rocznego przychodu netto
ze sprzedaży usług przez to centrum nie może być mniejsza niż 100 tys. zł.

1

Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego
przedsiębiorcy.

1
LICZBA
PUNKTÓW

KRYTERIUM

SPOSÓB SPEŁNIENIA KRYTERIUM

2.
Kryterium zrównoważonego
rozwoju społecznego

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące utworzenie miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w których średnie
wynagrodzenie brutto przewyższa przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej według aktualnego komunikatu Prezesa GUS oraz oferowanie w nich zatrudnienia
dla co najmniej 80% pracowników na podstawie umowy o pracę.

1

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego Rejestru
Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

1

Zlokalizowanie inwestycji:
1) w mieście tracącym swoje funcje społeczno-gospodarcze lub w gminach graniczących z tymi miastami (Ełk, Augustów, Łomża, Grajewo, Bielsk Podlaski, Hajnówka,
Sokółka, Zambrów, Ostrów Mazowiecka)
albo
2) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia
wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

1

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze
szkołami branżowymi

1

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności oferowanie pracownikom:
1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza
świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych wymagane przepisami prawa;
2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku,
działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów
opieki zdrowotnej.

1

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA JAKOŚCIOWE
DLA NOWEJ INWESTYCJI REALIZOWANEJ
W SEKTORZE PRZEMYSŁOWYM
Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10
Minimalna liczba punktów kwalifikująca projekt:
5 w powiatach: łosickim, ostrowskim, sokołowskim, węgrowskim
4 w powiatach woj. podlaskiego i powiatach ełckim oraz gołdapskim
Jednakże nie mniej niż 1 punkt za każde z kryteriów.
LICZBA
PUNKTÓW

KRYTERIUM

SPOSÓB SPEŁNIENIA KRYTERIUM

1.
Kryterium zrównoważonego
rozwoju gospodarczego

Inwestycja w projekty wspierające branże sektorów strategicznych zgodnych
ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: żywności wysokiej jakości,
środków transportu, profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
lotniczo-kosmiczny, produktów higienicznych, leków i wyrobów medycznych, maszynowy, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, usług specjalistycznych, specjalistycznych usług teleinformatycznych oraz
z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w którym jest planowana realizacja
inwestycji.

1

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium RP
Wskaźnik sprzedaży eksportowej jest publikowany w raporcie GUS pt.: „Wyniki
finansowe podmiotów gospodarczych” i obecnie wynosi 23,1%.

1

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego

1

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, gdzie:
1) 1% kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorcę w danym roku
podatkowym stanowią koszty:
a) działalności badawczo-rozwojowej
b) zakupu usług badawczo-rozwojowych lub
2) zatrudnienie w ramach nowej inwestycji pracowników prowadzących prace
rozwojowe wyniesie 2% ekwiwalentu czasu pracy wszystkich zatrudnionych pracowników.

1

Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy albo średniego
przedsiębiorcy.

1
LICZBA
PUNKTÓW

KRYTERIUM

SPOSÓB SPEŁNIENIA KRYTERIUM

2.
Kryterium zrównoważonego
rozwoju społecznego

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu prowadzenia działalności
gospodarczej objętej nową inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia, obejmujące zatrudnienie co najmniej 80% pracowników:
1) posiadających wykształcenie wyższe, średnie techniczne lub zawodowe poświadczone dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do
wykonywania zawodu, oraz
2) na podstawie umowy o pracę.

1

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko potwierdzone posiadaniem Certyfikatu EMAS, ETV lub ISO 14001 albo zastępującymi wskazane certyfikaty, dokumentu poświadczającego posiadanie statusu
laureata GreenEvo lub Świadectwa Czystszej Produkcji, lub wpisu do Polskiego
Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

1

Zlokalizowanie inwestycji:
1) w mieście tracącym swoje funcje społeczno-gospodarcze lub w gminach
graniczących z tymi miastami (Ełk, Augustów, Łomża, Grajewo, Bielsk Podlaski,
Hajnówka, Sokółka, Zambrów, Ostrów Mazowiecka)
albo
2) na obszarze powiatów lub miast na prawach powiatu, w których stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju

1

Wspieranie zdobywania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca
ze szkołami branżowymi

1

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem, w szczególności
oferowanie pracownikom:
1) udziału w dodatkowych programach opieki zdrowotnej wykraczających poza
świadczenia finansowane lub współfinansowane z funduszu świadczeń pracowniczych wymagane przepisami prawa;
2) dodatkowych świadczeń pracowniczych z zakresu różnych form wypoczynku,
działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, ubezpieczeń, programów opieki zdrowotnej.

1

Obszar zarządzany
przez Suwalską Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

GOŁDAPSKI

SUWALSKI
MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU SUWAŁKI

SEJNEŃSKI

AUGUSTOWSKI

EŁCKI

GRAJEWSKI

SOKÓLSKI
MONIECKI

KOLNEŃSKI

ŁOMŻYŃSKI

MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU BIAŁYSTOK

MIASTO
NA PRAWACH
POWIATU ŁOMŻA

BIAŁOSTOCKI
ZAMBROWSKI
WYSOKOMAZOWIECKI
BIELSKI

OSTROWSKI

SOKOŁOWSKI
WĘGROWSKI

HAJNOWSKI

SIEMIATYCKI

ŁOSICKI

Zapraszamy Inwestorów do kontaktu
Wydział Obslugi Inwestora
ul. A. Mickiewicza 15 19-300 Ełk
tel. 87 610 62 72, fax 87 610 33 53
e-mail: elk@ssse.com.pl

Wydział Obsługi Inwestora
ul. T. Noniewicza 49 16-400 Suwałki
tel. 87 565 22 17, 87 565 24 49
e-mail: suwalki@ssse.com.pl

www.ssse.com.pl

