
Polska Strefa Inwestycji
program wsparcia 

dla firm realizujących 
nowe inwestycje

utworzenie

nowego

produkcyjnej

wprowadzenie

nowych

produktów

Kto decyduje o udzieleniu wsparcia?

Decyzje o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – 

wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki. 

na jaKĄ inwestycjĘ można uzysKać ulgĘ podatKowĄ?

Ulgę podatkową na podstawie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji mogą otrzymać przedsiębiorstwa realizujące nowe projekty  

inwestycyjne takie jak:

jaKa jest wysoKość ulgi podatKowej?

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) na obszarze obsługiwanym przez KPT wynosi: 

35%                             45%                        55% 
dla dużych 
przedsiębiorstw

dla średnich 
przedsiębiorstw

dla małych i mikro  
przedsiębiorstw

gdzie można inwestować?

Inwestycja może zostać usytuowana na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Nowa ustawa zerwała z pojęciem specjalnej 

strefy ekonomicznej, czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej. 

na jaK długo otrzymuje siĘ zwolnienie podatKowe?

Czas na wykorzystanie pomocy publicznej jest taki sam dla wszystkich firm:

12 lat                                   15 lat                          od dnia otrzymania decyzji  
o wsparciu

na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej 
strefy ekonomicznej

zmiana procesu 

produkcyjnego



jaKie projeKty inwestycyjne mogĄ otrzymać pomoc publicznĄ?

Pomoc publiczną mogą otrzymać:

wszystkie firmy z sektora tradycyjnego przemysłu 

z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, 

wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz. 

niektóre firmy z sektora usług 

Należą do nich: usługi informatyczne, usługi badawczo- 

rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, 

rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości 

(z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie 

badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, 

usługi architektoniczne oraz inżynieryjne. 

→→

pomocy publicznej nie mogą otrzymać firmy prowadzące m.in. działalność gospodarczą w zakresie: handlu hurtowego i detali-

cznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier. 

jaKie sĄ Kryteria otrzymania pomocy publicznej?

Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe, aby otrzymać pomoc publiczną. Kryteria ilościowe (konie-

czna do poniesienia wysokość nakładów inwestycyjnych) są uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja będzie 

realizowana, od miejsca inwestycji oraz od wielkości przedsiębiorstwa.

10 ‒100 mln zł                      
minimalne nakłady 

inwestycyjne 

dużych firm

2 ‒ 20 mln zł                           500 tys zł ‒ 5 mln zł                         200 tys zł ‒ 2 mln zł                         
  minimalne nakłady 

inwestycyjne 

średnich firm

minimalne nakłady 

inwestycyjne 

małych firm

minimalne nakłady 

inwestycyjne 

mikroprzedsiębiorstw

W średnich miastach tracących funkcje społeczno-gospodarcze oraz 

w gminach graniczących z takimi miastami, minimalne nakłady  

inwestycyjne wynoszą odpowiednio: 

10 mln zł / duża firma 

2 mln zł / średnia firma 

500 000 zł / mała firma 

200 000 zł /mikro 

Dotyczy to  następujących miast na obszarze zarządzanym przez 

KPT: 

• chrzanów
• gorlice
• nowy sącz 
• nowy targ
• tarnów 
• zakopane 
• jędrzejów 

Kryteria ilościowe



Kryteria jaKościowe 

projekty przemysłowe                                                                                    projekty usługowe

zrÓwnoważony rozwÓj gospodarczy

Inwestycja w projekty wspierające branże z sektora: żywności wysokiej jakości, środków transportu,  
profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, lotniczo-kosmicznego, produktów higienicznych, leków  

i wyrobów medycznych, maszynowego, odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw, ekobudownictwa, 
usług specjalistycznych, usług teleinformatycznych oraz zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami województwa,  

w którym jest planowana inwestycja

Osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprzedaży poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej

zrÓwnoważony rozwÓj społeczny

Status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy 

Przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego
Utworzenie centrum nowoczesnych usług dla biznesu 

o zasięgu wykraczającym poza terytorium  
Rzeczypospolitej Polskiej

inne ważne informacje:

Wysokość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) 
jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych 
przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych na 
realizację nowego projektu  lub dwuletnich kosztów nowo- 
utworzonych miejsc pracy. 

Pomoc udzielana na podstawie Ustawy o wspieraniu 
nowych inwestycji stanowi pomoc regionalną. Może być  
łączona z innymi formami wsparcia, pod warunkiem za-
chowania wyznaczonych limitów: 35% dla dużych, 45% 
dla średnich, 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw.
 
Jeden przedsiębiorca może realizować kilka inwestycji  
w oparciu o kolejne Decyzje o wsparciu. 

Utrzymanie warunków, na jakich przedsiębiorca otrzy-
mał Decyzję o wsparciu (zarówno ilościowych, jak  
i jakościowych) co do zasady trwa 5 lat dla dużych firm 
oraz 3 lata dla firm z sektora MŚP.

Krakowski Park Technologiczny obejmuje opieką 
poinwestycyjną wszystkie firmy, którym wydaje Decyzję 
o wsparciu.

Przedsiębiorstwa otrzymujące Decyzję o wsparciu 
ponoszą opłatę na rzecz zarządzającego obszarem. 

→

→

→

→

→ 

→

Prowadzenie działalności gospodarczej o niskim negatywnym wpływie na środowisko

Utworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej objętej nową 

inwestycją i oferowanie stabilnego zatrudnienia

Utworzenie wysokopłatnych miejsc pracy i oferowanie 
stabilnego zatrudnienia

Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych  
oraz współpraca ze szkołami branżowymi

Zlokalizowanie inwestycji w miastach: Chrzanów, Gorlice, Nowy Sącz, Nowy Targ, Tarnów,  
Zakopane, Jędrzejów lub gminach graniczących z tymi miastami, a także w powiecie dąbrowskim

Podejmowanie działań w zakresie opieki nad pracownikiem



Informacje jak 
uzyskać decyzję 
o wsparciu:

KraKowsKi parK technologiczny

Krakowski park technologiczny to najbardziej kompletny one-stop-shop dla biznesu w polsce. jako instytucja otoczenia biznesu – wspólnie 
z przedsiębiorcami, naukowcami i samorządowcami – tworzymy przestrzeń rozwoju małopolskiej gospodarki. zainicjowaliśmy działalność 
centrum business in małopolska (cebim). zbudowany przez nas ekosystem liczy około 350 przedsiębiorstw, dla których dzień po dniu tworzy-
my jak najlepsze warunki działania. dysponujemy pełną paletą narzędzi ułatwiających rozwój firm i wzrost sprzedaży. zarządzamy polską 
strefą inwestycji – udzielamy zwolnień podatkowych i inspirujemy przedsiębiorców do nowych inwestycji. promujemy ofertę gospodarczą 
województwa małopolskiego, a także przygotowujemy samorządy do kontaktu z inwestorem. w budynkach biurowych Kpt małe i średnie 
przedsiębiorstwa znajdują przestrzeń i zaplecze techniczne dla rozwoju. od 20 lat pomagamy firmom rozwijać się szybciej!

słowniczeK pojĘć polsKiej strefy inwestycji
na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

polska strefa inwestycji – nowy instrument wsparcia inwestycji 

dostępny na terenach inwestycyjnych całego kraju. Zastąpił on 

specjalne strefy ekonomiczne.

decyzja o wsparciu – decyzja, na mocy której udzielane jest 

wsparcie przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję. Decyzję 

w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki na terenie 

województwa małopolskiego i powiatu jędrzejowskiego wydaje 

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. Decyzję wydaje się, 

jeśli nowa inwestycja spełnia kryteria ilościowe i jakościowe 

oraz dana działalność gospodarcza nie jest wyłączona przepisami 

rozporządzenia (np. działalność koncesjonowana). 

Kryteria ilościowe – kwota minimalnych kosztów inwestycji, od 

poniesienia których uzależnione jest wydanie Decyzji o wsparciu. 

Kwota ta jest ustalana na podstawie wysokości poziomu bezro-

bocia w powiecie.

Kryteria jakościowe – kryteria, których realizację  przedsiębiorca 

musi zadeklarować w celu uzyskania Decyzji o wsparciu. W woje-

wództwie małopolskim i powiecie jędrzejowskim wymagane jest 

spełnienie 5 z 10 kryteriów.

wsparcie – zwolnienie od podatku dochodowego (PIT lub CIT) 

udzielane na podstawie Decyzji o wsparciu. Jest ono pomocą 

regionalną i w związku z tym nie może przekroczyć jej maksymal-

nej dopuszczalnej wielkości (na obszarze Małopolski i powiatu 

jędrzejowskiego, dla dużego przedsiębiorcy wynosić będzie 35% 

kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, dla średniego – 45%, 

dla małego – 55%).

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji – wydatki poniesione  

w związku z realizacją inwestycji objętej Decyzją o wsparciu,  

w trakcie jej realizacji. Wydatki te muszą być poniesione po uzyska-

niu Decyzji o wsparciu. Są to np. koszty zakupu  nieruchomości, bu-

dowy hali produkcyjnej, zakupu maszyn i urządzeń lub dwuletnie  

koszty pracy. 

zarządzający obszarem – podmiot wykonujący zadania prze-

widziane ustawą na określonym obszarze. Krakowski Park Techno-

logiczny jest zarządzającym obszarem województwa małopolskiego 

i powiatu jędrzejowskiego.

www.kpt.krakow.pl

łukasz blacha 
+48 690 835 700 
strefa@kpt.krakow.pl

marek martynowicz
+48 534 041 255
strefa@kpt.krakow.pl

justyna czyszek 
+48 690 950 600 
strefa@kpt.krakow.pl


